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MỤC LỤC 

Phần 1: PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ  

KHOA PHẪU THUẬT TIM MẠCH LỒNG NGỰC (05) 

 

1.MÁU ĐÔNG KHOANG MÀNG PHỔI TRONG CHẤN THƯƠNG, VẾT 

THƯƠNG NGỰC 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

2.PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐỐT HẠCH GIAO CẢM NGỰC 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

3.TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

4.TRÀN MÁU KHOANG MÀNG PHỔI 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

5.UNG THƯ TUYẾN GIÁP 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

 

Phần 2: PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ  

KHOA NGOẠI TỔNG HỢP (10) 

 

1.VIÊM RUỘT THỪA CẤP 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

2.VIÊM PHÚC MẠC RUỘT THỪA 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

3. ÁP - XE RUỘT THỪA 



 
 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

4.SỎI TÚI MẬT VÀ BIẾN CHỨNG VIÊM TÚI MẬT 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

5.VIÊM PHÚC MẠC DO THỦNG TẠNG RỖNG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

6.SỎI ỐNG MẬT CHỦ VÀ BIẾN CHỨNG CẤP TÍNH 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

7.UNG THƯ ĐẠI TRÀNG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

8.UNG THƯ TRỰC TRÀNG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

9.TẮC RUỘT CƠ GIỚI 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

10.THOÁT VỊ BẸN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

 

Phần 3: PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ  

KHOA NGOẠI TIẾT NIỆU (10) 

 

1.SỎI THẬN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

2.SỎI NIỆU QUẢN 



 
 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

3.SỎI BÀNG QUANG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

4.CÁC BỆNH NANG THẬN  

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

5.VẾT THƯƠNG THẬN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

6.U ÁC CỦA BÀNG QUANG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

7.TĂNG SẢN XUẤT TUYẾN TIỀN LIỆT 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

8.U ÁC CỦA TUYẾN TIỀN LIỆT 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

9.TRÀN DỊCH MÀNG TINH HOÀN VÀ NÀNG MÀO TINH HOÀN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

10.XOẮN TINH HOÀN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

 

Phần 4: PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA 

CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH – BỎNG (10) 

 

1.GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI 



 
 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

2.GÃY THÂN XƯƠNG ĐÙI 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

3.GÃY XƯƠNG BÁNH CHÈ 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

4.GÃY THÂN XƯƠNG CÁNH TAY 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

5.GÃY THÂN HAI XƯƠNG CẲNG TAY 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

6.GÃY MÂM CHÀY 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

7.GÃY HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

8.GÃY MẮT CÁ CHÂN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

9.GÃY CỔ XƯƠNG ĐÙI 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

10.TỔN THƯƠNG DÂY CHẰNG VÙNG GỐI 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

 

 



 
 

Phần 5: PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ 

KHOA PHẪU THUẬT THẦN KINH – CỘT SỐNG (10) 

 

1.CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

2.TỔN THƯƠNG NỘI SỌ 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

3.CHẤN ĐỘNG NÃO 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

4.VẾT THƯƠNG SỌ NÃO 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

5.KHUYẾT XƯƠNG SỌ 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

6.HẸP ỐNG SỐNG THẮT LƯNG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

7.TRƯỢT ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

8.THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

9.CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG NGỰC VÀ THẮT LƯNG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

10.LÚN XẸP ĐỐT SỐNG DO LOÃNG XƯƠNG 



 
 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

 

Phần 6: PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ  

TRUNG TÂM UNG BƯỚU (10) 

 

1.BƯỚU NHÂN TUYẾN GIÁP 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

2.CÁC KHỐI U LÀNH TÍNH CỦA MÔ MỀM VÀ MÔ LIÊN KẾT 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

3.UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

4.UNG THƯ DẠ DÀY 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

5.U ÁC CỦA ĐẠI TRÀNG  

 CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

6.U ÁC CỦA TRỰC TRÀNG 

 CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

7.UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

8.UNG THƯ PHỔI TẾ BÀO NHỎ 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

9.UNG THƯ THỰC QUẢN 



 
 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

10.UNG THƯ VÚ 

ĐIỀU TRỊ 

CHẨN ĐOÁN 

 

Phần 7: PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA MẮT (10) 

 

1.BỆNH ĐỤC THỂ THỦY TINH 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

2.VIÊM LOÉT GIÁC MẠC 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

3.VẾT THƯƠNG HỞ CỦA MI MẮT VÀ VÙNG QUANH MẮT 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

4.GLÔCÔM 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

5.MỘNG THỊT 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

6.QUẶM VÀ LÔNG XIÊU CỦA MÍ MẮT 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

7.VIÊM THỊ THẦN KINH 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

8.VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO 

CHẨN ĐOÁN 



 
 

ĐIỀU TRỊ 

9.BỆNH VIÊM HẮC VÕNG MẠC TRUNG TÂM 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

10.ĐỤC THỂ THỦY TINH BIẾN CHỨNG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

 

Phần 8: PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA RĂNG HÀM MẶT (10) 

 

1.ĐIỀU TRỊ VIÊM TẤY TỎA LAN VÙNG HÀM MẶT 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

2.VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM VÙNG HÀM MẶT KHÔNG CÓ KHUYẾT 

HỔNG TỔ CHỨC 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

3.UNG THƯ KHOANG MIỆNG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

4.U HỖN HỢP TUYẾN MANG TAI 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

5.U TUYẾN NƯỚC BỌT DƯỚI HÀM 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

6.ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG HÀM TRÊN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

7.ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG HÀM DƯỚI 

CHẨN ĐOÁN 



 
 

ĐIỀU TRỊ 

8.ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG GÒ MÁ CUNG TIẾP 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

9.NANG XƯƠNG HÀM DO RĂNG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

10.VIÊM TUỶ RĂNG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

 

Phần 9: PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA TAI MŨI HỌNG (10) 

 

1.APXE QUANH AMIDAN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

2.CHẢY MÁU CAM 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

3.ĐIẾC ĐỘT NGỘT CHƯA RÕ NGUYÊN NHÂN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

4.NỐT NHỎ DÂY THANH 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

5.POLYP CỦA DÂY THANH ÂM VÀ THANH QUẢN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

6.POLYP MŨI 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 



 
 

7.VIÊM AMIDAN MẠN TÍNH 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

8.VIÊM TAI GIỮA KHÔNG ĐẶC HIỆU 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

9.VIÊM XOANG CẤP TÍNH 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

10.VỠ XƯƠNG MŨI 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ  
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Phần : PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT TIM MẠCH LỒNG NGỰC 

 

MÁU ĐÔNG KHOANG MÀNG PHỔI 

TRONG CHẤN THƯƠNG, VẾT THƯƠNG NGỰC 

 

 I. KHÁI NIỆM 

- Máu đông (hay máu cục) khoang màng phổi là tình trạng máu đông lại thành 

bánh to (bằng quả cam, quả xoài, quả bưởi), choán chỗ ở trong khoang màng 

phổi. Phần dịch còn lại là nước máu đen không đông.  

- MĐMP thường gặp trong bệnh cảnh của vết thương ngực hở, ít hơn trong chấn 

thương ngực kín. [3] 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Chấn thương ngực,vết thương ngực 

- Sau các phẫu thuật can thiệp vào lồng ngưc: cắt thùy phổi,... [3] 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định  

1.1 Lâm sàng 

1.1.1 Toàn thân 

Nhìn chung ít thay đổi: 

- Da xanh, niêm mạc nhợt do thiếu máu 

- Nhiễm trùng nhẹ: sốt 37,5-38 độ C.     

1.1.2  Cơ năng 

- Khó thở nhẹ 

- Đau, nặng ngực bên tổn thương. 

1.1.3  Thực thể 

- Đa số vị trí lỗ vào vết thương nằm trên thành ngực (> 95%): thấy chảy máu, 

khí, ngoài ra vết thương có thể thấy ở cổ, bụng… 

- Lạo xạo xương gãy 



 
 

- Hội chứng tràn máu màng phổi:  

+ Lồng ngực xẹp, biên độ hô hấp giảm ở bên bị thương 

+ Rung thanh giảm 

+ Gõ thấy đục hơn ở vùng thấp so với bên ngực lành 

+ Rì rào phế nang phổi giảm ở bên thương tổn 

+ Chọc dò khoang màng phổi bên bị thương: chỉ định rất hạn chế ở nhóm 

bệnh này, khi không có điều kiện chup x quang ngực và không có DLMP. 

Vị trí chọc ở khoang liên sườn 4 - 6 đường nách giữa - tư thế nằm, hoặc 7 

- 8 đường nách sau - tư thế ngồi, thấy ra máu đen không đông.  

- Dẫn lưu màng phổi hoạt động kém, ra nước máu đen. 

1.2 Cận lâm sàng 

1.2.1. Các xét nghiệm,CĐHA để chẩn đoán                                                                                          

- X. quang ngực thẳng: là thăm dò cận lâm sàng cần thiết nhất, nên chụp ở tư thế 

đứng nếu toàn trạng bệnh nhân cho phép có thể thấy: 

+ Gãy - đứt xương sườn: hình ảnh chỉ rõ ở cung sau và bên của các xương 

sườn, gợi ý có tổn thương bó mạch liên sườn – thương tổn điển hình gây 

chảy máu nhiều vủa VTN.    

+ Tràn máu màng phổi với hình đường cong Damoiseau (hiếm khi có hình 

ảnh tràn máu – tràn khí màng phổi trong bệnh máu cục màng phổi). 

- Siêu âm màng phổi: thấy khối máu đông trong màng phổi. 

- Chụp cắt lớp lồng ngực: Thấy hình ảnh tràn máu, máu cục màng phổi, xẹp phổi. 

- Xét nghiệm huyết học: thấy dấu hiệu thiếu máu nhiều hay ít, bạch cầu tăng, 

nhiễm trùng nhẹ. 

1.2.2. Các xét nghiệm thường qui 

- Xét nghiệm huyết học: tổng phân tích tế bào máu, nhóm máu, PT, APTT, thời 

gian máu chảy, HbsAg, HIV, HCV... 

- Xét nghiệm sinh hóa máu: glucose máu, GOT, GPT, ure, creatinin, điện giải 

đồ... [1] [2] [3] 

2. Chẩn đoán phân biệt 



 
 

- Tràn máu màng phổi: đậm độ dịch đồng nhất 

- Thoát vị hoành: hình ảnh dạ dày, ruột trong lồng ngực 

- Phổi biệt lập: chụp động mạch phân biệt 

- Các bệnh lý của nhu mô phổi: đông đặc phổi, u phổi apces phổi, viêm phổi 

thùy… [1] [2] [3]      

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Hướng điều trị 

- Phẫu thuật lấy máu cục, rửa sạch khoang màng phổi,dẫn lưu khoang màng phổi 

- Lý liệu pháp hô hấp sớm, tích cực sau mổ 

- Kháng sinh, dinh dưỡng nâng cao thể trạng. 

2. Điều trị cụ thể 

- Phẫu thuật mở ngực kinh điển hoặc đường mở ngực ít xâm lấn (rạch da nhỏ): 

lấy máu đông, rửa sạch khoang màng phổi, bóc vỏ fibrin bọc ngoài màng phổi 

tạng.  

- Phẫu thuật nội soi lồng ngực: lấy hết máu cục, bơm rửa sạch khoang màng phổi. 

- Điều trị sau mổ: 

+ Hướng dẫn bệnh nhân tập lí liệu pháp hô hấp sớm và tích cực ngay sau mổ 

+ Thay băng, chăm sóc vết thương ngực, vết mổ, chân dẫn lưu hàng ngày 

+ Chăm sóc, theo dõi dẫn lưu màng phổi tốt: thường rút sau 3-5 ngày khi phổi 

đã nở 

+ Thuốc: kháng sinh, giảm đau 

+ Bù máu nếu thiếu máu 

+ Ăn uống nâng cao thể trạng. [1] [2] [3] 

3. Tiêu chuẩn ra viện 

- Hết sốt trong 48 giờ 

- Phổi thông khí rõ 2 bên 

- Vết mổ khô 

- Xq ngực phổi giãn nở tốt. [2] 

V. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 



 
 

- Sốt, tức ngực khó thở. 

- Dấu hiệu thiếu máu. 

- CĐHA tràn dịch KMP. 

VI. BIẾN CHỨNG VÀ CÁCH XỬ TRÍ  

- Xẹp phổi: tích cực làm lí liệu pháp hô hấp.  

- Nhiễm trùng vết thương, vết mổ: cắt chỉ sớm, cấy vi trùng dịch mủ, thay băng, 

dùng kháng sinh liều cao - phổ rộng, theo kháng sinh đồ.  

- Mủ màng phổi, ổ cặn màng phổi, dầy dính màng phổi: ít gặp, điều trị phức tạp. 

[3] 

VII. PHÒNG BỆNH 

- Tuân thủ phác đồ điều trị 

- Khám lại sau 02 tuần, 1 tháng, 3 tháng sau ra viện. 

- Tập thở hàng ngày                                                                                                                  

MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 J94.2 Tràn máu màng phổi  

2 S27.1 Tràn máu màng phổi do chấn thương  

3 S27.10 Tràn máu màng phổi do chấn thương, 

không có vết thương mở vào ổ ngực 

 

4 S27.11 Tràn máu màng phổi do chấn thương, có vết 

thương mở vào ổ ngực 
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PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐỐT HẠCH GIAO CẢM NGỰC 

 

I. KHÁI NIỆM  

Tăng tiết mồ hôi khu trú ở bàn tay và nách là một bệnh lý cường giao cảm 

cục bộ chưa rõ nguyên nhân, còn gọi là tăng tiết mồ hôi nguyên phát hoặc vô căn, 

xay ra trên người khỏe mạnh. [5], [8], [9]. 

II. TRIỆU CHỨNG 

1. Triệu chứng cơ năng  

- Tăng tiết mồ hôi mặt hay đỏ mặt: Mồ hôi mặt ra nhiều khiến bệnh nhân thấy 

khó chịu. Bệnh nhân cũng thường có những cơn đỏ mặt, nhất là khi có ai trêu 

chọc, làm ảnh hưởng khi giao tiếp. 

- Tăng tiết mồ hôi tay: Khi bệnh nhân có biểu hiện lo lắng thì bàn tay ra khá 

nhiều nhiều mồ hôi. Do bàn tay là phần quan trọng trong tiếp xúc với xã hội 

hay nghề nghiệp nên nhiều bệnh nhân bị tự kỷ và tránh tiếp xúc, miễn cưỡng 

trong bắt tay, hạn chế làm việc liên quan giấy tờ, không viết được hay làm nhoè 

mực,... hoặc có thể bối rối khi nắm tay, bắt tay người khác. [4], [5], [13] 

- Tăng tiết mồ hôi ở bàn chân và những nơi khác gây mùi khó chịu 

2. Triệu chứng thực thể 

Lòng bàn tay bàn chân bệnh nhân lạnh, ẩm, ra mồ hôi độ 2, độ 3. [12] 

3. Phân loại 

Đặc điểm Độ 0 Độ 1 Độ 2 Độ 3 

Độ ẩm 
Không hoặc 

ướt nhẹ 
Bàn tay ẩm 

Ướt đẫm bàn 

tay 

Ướt nhiều, nhỏ 

thành giọt 

Chất lượng cuộc 

sống 
Bình thường Phiền toái 

Khó chịu trong 

sinh hoạt 

Sợ hãi tiếp xúc 

hay giao tiếp 

Test trên giấy 

thấm 
(-) (+) (++) (+++) 

III. CẬN LÂM SÀNG 



 
 

Bộ xét nghiệm cơ bản phục vụ chẩn đoán xác định và trước phẫu thuật: 

Xét nghiệm huyết học: tổng phân tích tế bào máu, nhóm máu, PT, APTT, thời 

gian máu chảy, co cục máu, fibrinogen, HbsAg, HIV, HCV... 

Xét nghiệm sinh hóa máu: glucose máu, GOT, GPT, ure, creatinin, albumin, 

protein toàn phần, điện giải đồ... 

Xét nghiệm nước tiểu: tổng phân tích nước tiểu... 

Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh: XQ ngực thẳng, ĐTĐ, CLVT lồng ngực.. 

Một số xét nghiệm phục vụ chẩn đoán phân biệt:  TSH, FT3, FT4,.... 

Một số xét nghiệm phục vụ việc tiện lượng và điều trị biến chứng: Tổng phân tích 

tế bào máu, XQ ngực thẳng, CLVT lồng ngực… 

IV. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

- Hai bàn tay bệnh nhân ra nhiều mồ hôi, có thể ẩm ướt hoặc chảy thành giọt nên 

bệnh nhân bị tự kỷ và tránh tiếp xúc, miễn cưỡng trong bắt tay, hạn chế làm 

việc liên quan giấy tờ, không viết được hay làm nhoè mực,... hoặc có thể bối 

rối khi nắm tay, bắt tay người khác 

- Lòng bàn tay bàn chân bệnh nhân lạnh, ẩm, ra mồ hôi độ 2, độ 3. [4], [5], [13] 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- Tăng tiết mồ hôi thứ phát: Thường gây đổ mồ hôi toàn cơ thể. 

- Một số nguyên nhân gây đổ mồ hôi thứ phát như: 

+ Thiếu vitamin và chất khoáng: Vitamin và chất khoáng đóng vai trò rất quan 

trọng trong cơ thể, việc thiếu hụt các dưỡng chất trên do người bệnh sử 

dụng nhiều các thực phẩm chế biến sẵn, chứa nhiều chất bảo quản sẽ là 

nguyên nhân gây nên tình trạng ra mồ hôi tay, chân vào mùa lạnh. 

+ Bệnh cường giáp: Các phản ứng trao đổi chất sẽ bị rối loạn khi tuyến giáp 

hoạt động quá mức, khiến cơ thể đốt cháy nhiều calo, tạo ra nhiều nhiệt và 

bài tiết nhiều mồ hôi hơn. Trường hợp người bệnh tiết mồ hôi tay chân do 

bệnh tuyến giáp thì thường có biểu hiện đi kèm như: run tay, hay hồi hộp, 

đánh trống ngực, mắt lồi, sụt cân nhanh… 



 
 

+ Tăng tiết mồ hôi thứ phát do bỏng lạnh do nhiệt độ quá thấp, u tuyến yên, 

thiếu máu bất sản, lao phổi… 

+ Hoặc ra mồ hôi tay, chân do nhiễm độc: Vì tính chất công việc hay một số 

nguyên nhân nào đó khiến cơ thể của chúng ta tiếp xúc trực tiếp với các hóa 

chất độc hại từ không khí, nước, môi trường ô nhiễm… khiến cho cơ thể bị 

nhiễm độc sẽ phản ứng lại bằng cách bài tiết ra nhiều mồ hôi để đào thải 

chất độc ra khỏi cơ thể. [4], [5], [6] 

3. Chỉ định nhập viện 

- Triệu chứng tăng tiết mồ hôi tay nguyên phát. Độ 2 – 3: 

+ Độ 2: Ướt đẫm bàn tay, yếu đuối Suy nhược, Test trên giấy thấm (++) 

+ Độ 3: Ướt đến mức độ nhỏ giọt, sợ hãi tiếp xúc và giao tiếp, Test trên giấy 

thấm (+++). 

- Tuổi > 13 hoặc bằng 13. 

V. ĐIỀU TRỊ 

Nguyên tắc điều trị: Giảm lượng mồ hôi tiết ra tại lòng bàn tay và nách 

1. Điều trị không phẫu thuật 

1.1. Dùng muối nhôm 

Là chất chống tiết mồ hôi dùng bôi tại chổ, cơ chế làm tắc các ống tiết mồ 

hôi và làm teo các tế bào tiết mồ hôi. Hiệu quả cải thiện 98% trong trường hợp 

tăng tiết mồ hôi nhẹ sau 3 tuần. Hạn chế của phương pháp này là bỏng, có cảm 

giác kim châm, kích thích da. [2], [4], [5], [7], [8]. 

1.1. Liệu pháp Ion 

Ngâm tay hoặc chân vào chậu nước kiềm, cho dòng điện chạy ngang qua cơ 

thể tạo ra ion làm thay đổi một phần cấu trúc ống tuyến và khả năng bài tiết của 

tuyến. Ion liệu pháp dùng điều trị cho tăng tiết mồ hôi tay và chân vì đây là nhưng 

phần dễ ngâm trong nước. Kết quả ngắn hạn tốt đạt trên 80%. Giới hạn phương 

pháp nảy là gây kích ứng da, khô và tróc da. Chống chỉ định cho bệnh nhân có 

thai và đang đặt máy tạo nhịp. [2], [4], [5], [6], [7], [10] 

1.3. Tiêm Botulium toxin A 



 
 

- Điều trị bằng cách tiêm độc chất botulium vào trong da ngăn cản phóng thích 

chất acetylcholine tại khớp nối thần kinh cơ và thần kinh giao cảm kích thích 

tiết của tuyến mồ hôi, kết quả hết tiết mồ hôi.  

- Kết quả điều trị tăng tiết mồ hôi nách đạt 90% sau tiêm 1 tuần và kéo dài 7 

tháng. Trong đổ mồ hôi tay, kết quả đạt 90% kéo dài trong 4 – 6 tháng. Hạn 

chế của phương pháp này là đau. Chống chỉ định trên bệnh nhân có rối loạn 

thần kinh cơ như nhược cơ, bệnh nhân có thai, cho con bú. [2], [1], [3], [4], [5], 

[6], [7], [8] 

1.4. Điều trị toàn thân 

Sử dụng các thuốc anticholinergic, có tác dụng ức chế acetylcholine ở nơi 

tiếp hợp thần kinh và ngăn cản những kích thích tuyến của hệ thần kinh.Hạn chế 

của phương pháp này là tác dụng phụ của thuốc gây khô miệng, nhìn mờ, căng 

tức đường tiêu hóa, táo bón và nhịp tim nhanh. [5], [7], [11] 

2. Phẫu thuật 

2.1. Chỉ định 

- Triệu chứng tăng tiết mồ hôi tay nguyên phát. Độ 2 – 3. [12] 

+ Độ 2: Ướt đẫm bàn tay, yếu đuối Suy nhược, Test trên giấy thấm (++) 

+ Độ 3: Ướt đến mức độ nhỏ giọt, sợ hãi tiếp xúc và giao tiếp, Test trên giấy 

thấm (+++). 

- Tuổi > 13 hoặc bằng 13. 

2.2. Chống chỉ định 

- Tăng tiết mồ hôi thứ phát sau một bệnh lý khác. 

- Có bệnh lý phổi và màng phổi 

- Có bệnh lý tim mạch nặng 

- Có chống chỉ định phẫu thuật: rối loạn đông máu, nhồi máu cơ tim, suy hô 

hấp… 

2.3. Theo dõi tiến triển, tai biến, biến chứng 

- Theo dõi Mạch, nhịp thở, huyết áp sau phẫu thuật. 

- Chụp XQ ngực kiểm tra sau 24h. 



 
 

- Dẫn lưu màng phổi cấp cứu nếu lương dịch và khi mức độ vừa. 

- Mở ngực cấp cứu nếu lượng dịch nhiều. 

- Vừa cắt xong nhiệt độ lòng bàn tay có thể tăng 1,6 độ C trong vòng 3 phút thì 

sẽ tốt. 

- Cắt đứt dây dính ở vòm phổi bằng dao đốt gây hội chứng Horner ( sụp mi tạm 

thời, khỏi sau 4-6 tháng). 

- Kết quả tốt theo dõi sau 5 – 10 năm. 

- Tăng tiết phản hồi, sau mổ 5 tới 10 ngày có thể tăng tiết trở lại và chỉ tồn tại 

trong 24h. 

- Khô tay quá độ 

- Tăng tiết mồ hôi bù trừ ( gáy, khoeo, …), tỷ lệ này chiếm tới 86%, có thể khỏi 

sau vài tuần. 

- Tăng tiết mồ hôi tái  phát : có thể mổ lại ( Nội soi hoặc mổ hở) cắt đứt hoàn 

toàn hạch giao cảm, cho hiệu quả rất tốt. 

MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ  

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 R61.0 Tăng tiết mồ hôi  

2 J93 Tràn khí màng phổi  

3 J93.8 
Các dạng tràn khí màng phổi 

khác 
 

4 J94.2 Tràn máu màng phổi  
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TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI 

 

I. KHÁI NIỆM  

- Tràn khí màng phổi (TKMP) là sự xâm nhập của không khí vào trong khoang 

màng phổi hoặc từ chỗ rách của màng phổi tạng hay từ chỗ rách của màng phổi 

thành (chấn thương). [3] 

- TKMP thường được chia thành TKMP tự phát nguyên phát như vỡ kén khí, 

TKMP tự phát thứ phát, TKMP do chấn thương và TKMP do các thủ thuật chẩn 

đoán và điều trị gây ra. 

II. NGUYÊN NHÂN  

- Nang, kén khí dưới màng phổi 

- Hội chứng Marfan 

- Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ TKMP 

- Lao phổi 

- Xơ hóa kén  

- Bệnh ác tính 

- Xơ phổi không rõ nguyên nhân 

- Áp xe phổi, hoại thư phổi, ung thư phổi, nhồi máu phổi 

- Copd 

- Chấn thương, vết thương ngực 

- Sau các thủ thuật: chọc hút dịch màng phổi, mở màng phổi, sinh thiết xuyên 

thành ngực, thông khí nhân tạo với áp lực dương [3] [5] 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1 Lâm sàng 

- Đau ngực: thường đột ngột và ở bên lồng ngực bị tràn khí. Đau ngực kiểu màng 

phổi (đau tăng khi hít sâu, cử động lồng ngực và ho) 

- Khó thở nhanh nông khi nghỉ hoặc khi gắng sức (95%) 



 
 

- Ho khan. 

- Lồng ngực bên tràn khí căng phồng, kém di động, 

- Tam chứng Galliard: gõ vang, rì rào phế nang giảm, rung thanh giảm. 

- Có thể có dấu hiệu tràn khí dưới da (±): cổ bạnh, mắt híp, ấn da có tiếng lạo 

xạo. [3] [4] [5] 

1.2  Cận lâm sàng 

- X quang lồng ngực: Tăng sáng ngoại vi, thấy rõ màng phổi, mõm cụt phổi co 

về phía rốn. 

- CT scan: trường hợp khó phân biệt giữa TKMP với bóng khí nhu mô phổi. 

- Khí máu: Thường có giảm PaO2, nhưng cũng giảm cả PaCO2 do tăng thông 

khí TKMP thứ phát: giảm PaO2 + tăng PaCO2 

- Công thức máu: có tình trạng thiếu máu khi tràn khí KMP kết hợp với tràn máu 

KMP trong chấn thương ngực 

- Sinh hóa máu, sinh hóa nước tiểu, đông máu cơ bản, điện tim, siêu âm doppler 

tim. 

- Với những bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật cần làm đầy đủ bilan trước mổ [3] 

2. Chẩn đoán mức độ  

- Tràn khí lượng ít <2 cm. 

- Tràn khí lượng nhiều  > 2 cm. 

3. Chẩn đoán phân biệt 

- Kén khí phổi với TKMP khu trú: kén khí xuất hiện từ trước, bệnh nhân không 

có triệu chứng lâm sàng, phát hiện tình cờ khi chụp X-quang lồng ngực, thành 

của kén khí mỏng. 

- Khí phế thủng nặng: bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp mạn tính, trên phim 

chụp X-quang lồng ngực thấy trường phổi hai bên quá sáng, tuy nhiên vẫn còn 

thấy nhu mô phổi đến sát thành ngực. 

- Nếp da cơ ở thành ngực. 

- Bóng vú ở phụ nữ. [3] 

4. Chẩn đoán nguyên nhân 



 
 

4.1. TKMP tự phát nguyên phát 

- Không rõ nguyên nhân, thường gặp ở người trẻ, dáng cao gầy, hút thuốc lá. 

- TKMP tự phát nguyên phát thường do vỡ bọt khí hay bóng khí  

4.2. TKMP tự phát thứ phát 

- TKMP tự phát thứ phát thường xảy ra trên người có bệnh phổi nền như hen, 

COPD, lao, giãn phế quản. Cần nghĩ đến TKMP ở những bệnh nhân có COPD, 

giãn phế quản, hen phế quản đang ổn định, đột ngột bị suy hô hấp nặng. 

- Nhiễm khuẩn phổi do tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus), viêm phổi hoại tử 

do vi khuẩn Gram âm, viêm phổi do Pneumocystis carinii, lao phổi tạo hang 

hoặc không tạo hang. 

- Ung thư phế quản phổi gây di căn màng phổi làm thủng màng phổi, nhưng hiếm 

gặp. 

- Bệnh tự miễn: viêm khớp dạng thấp, viêm da cơ, xơ cứng bì. 

- TKMP do chấn thương: do thủng thành ngực hoặc gãy xương sườn gây tổn 

thương phổi. 

- TKMP do các thủ thuật chẩn đoán và điều trị: chọc tháo dịch màng phổi, sinh 

thiết màng phổi, sinh thiết phổi xuyên thành ngực, soi phế quản, đặt catheter 

tĩnh mạch dưới đòn, bóp bóng quá mạnh, rút nội khí quản nhưng quên xả bóng 

chèn, thở máy áp lực đẩy vào cao, bệnh nhân chống máy (chấn thương phổi do 

áp lực). 

- TKMP liên quan kinh nguyệt (catamenial pneumothorax) 

- TKMP ở bệnh nhân HIV-AIDS. [3] 

V. CẬN LÂM SÀNG CÓ THỂ DÙNG ĐỂ PHỤC VỤ CHẨN ĐOÁN XÁC 

ĐỊNH, CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT, CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN, THEO 

DÕI ĐIỀU TRỊ VÀ TIÊN LƯỢNG BỆNH 

1. Xét nghiệm phục vụ chẩn đoán xác định 

XQ ngực, siêu âm màng phổi, CT ngực không tiêm thuốc cản quang hoặc có 

tiêm thuốc  cản quang 

2. Xét nghiệm phục vụ điều trị 



 
 

- Xét nghiệm huyết học và đông máu: Tổng phân tích tế bào máu (Số lượng hồng 

cầu, bạch cầu, tiểu cầu, công thức bạch cầu ...), đông máu (PT, APTT, 

Fibrinogen...), nhóm máu, HIV, HbsAg, HCV 

- Xét nghiệm sinh hóa máu: Glucose, ure, creatinin, điện giải đồ, GOT, GPT, 

protein, albumin, ethanol. 

- Khí máu động mạch 

- Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 

- Điện tim, siêu âm doppler tim 

- Có thể sử dụng thêm: Siêu âm ổ bụng, XQ chi, CT sọ não giúp đánh giá các 

tổn thương phối hợp trong trường hợp tràn khí KMP do chấn thương ngực, vết 

thương ngực. 

VI. ĐIỀU TRỊ  

1. Hướng điều trị 

- Tháo hết khí màng phổi, giúp nhu mô phổi nở ra sát màng phổi thành. 

- Phòng ngừa nguy cơ TKMP tái phát. [3] [4] 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Chỉ theo dõi đơn thuần 

- Mỗi ngày cơ thể tự hấp thu lượng khí khoảng 1,5%. 

- Muốn gia tăng thời gian hấp thu khí, cho bệnh nhân thở thêm ôxy, ngay cả khi 

không có giảm ôxy máu (mục đích làm tăng gradient áp suất của khí nitơ giữa 

phổi và khoang màng phổi), nitơ trong màng phổi giảm, tốc độ hấp thu khí sẽ 

tăng. 

- Chỉ định cho TKMP tự phát nguyên phát, lượng khí màng phổi ít < 20% thể 

tích bên tràn khí (đỉnh < 3 cm, nách < 2 cm), không cần hút dẫn lưu, 

- Cho bệnh nhân nghỉ tĩnh tại giường, 

- Thở ôxy 2-3 lít/phút trong vòng 2-3 ngày, 

- Có thể cho thêm thuốc giảm ho, giảm đau. 

- Sau đó chụp X-quang lồng ngực, CT lồng ngực kiểm tra, nếu ổn định, cho ra 

viện. 



 
 

2.2. Chọc hút khí màng phổi đơn thuần 

- Chỉ định: 

+ Bệnh nhân trẻ bị TKMP tự phát nguyên phát, có triệu chứng, lượng khí 

nhiều > 20% thể tích bên phổi tràn khí. 

+ TKMP thứ phát sau các thủ thuật (chọc tháo dịch màng phổi, sinh thiết 

màng phổi, sinh thiết phổi xuyên thành ngực), lượng khí ít < 15% thể tích 

bên phổi tràn khí. 

+ Hoặc là thao tác cấp cứu ban đầu nhằm giải ép cho TKMP gây ngạt thở. 

- Sử dụng kim nhỏ nối với cái ba chạc và ống bơm tiêm 50 mL (loại bơm điện). 

Sau khi hút hết khí thì rút kim. Nếu hút được 1 lít khí mà khí vẫn ra đều, không 

có cảm giác khí sắp hết cần phải xem xét chỉ định mở màng phổi, hoặc 

- Sử dụng kim luồn (14-16G) nếu có nối với dây truyền dịch, cái ba chạc và ống 

bơm tiêm 50 mL. Sau khi hút hết khí, kẹp dây truyền dịch và khóa cái ba chạc 

trong vòng 12 giờ, sau chụp lại, nếu không thấy tái phát TKMP thì rút kim luồn, 

hoặc 

- Đặt catheter có nòng polyethylen vào khoang màng phổi: 

+ Hút với áp lực - 20 cm nước liên tục cho đến khi hết khí màng phổi, sau đó 

kẹp ống dẫn lưu trong 24 giờ. 

+ Rút ống dẫn lưu nếu không thấy TKMP tái phát sau 24 giờ dựa vào: khám 

lâm sàng và chụp X-quang lồng ngực. 

+ Sau kẹp ống dẫn lưu nếu thấy bệnh nhân khó thở tăng lên và/hoặc tràn khí 

dưới da, cần mở kẹp và hút khí trở lại ngay. 

- Chọc hút khí đơn thuần có tỷ lệ thành công đến 50%. [3] [4] [5] 

2.3. Dẫn lưu màng phổi 

- Chỉ định: 

+ TKMP nguyên phát tự phát (vô căn), có triệu chứng, lần đầu tiên, lượng 

nhiều > 20%, sau chọc hút khí bằng kim bị thất bại. 

+ TKMP áp lực dương: nhịp thở > 30 lần/phút, nhịp tim > 140 lần/phút, huyết 

áp tụt. Trung thất bị đẩy lệch về bên đối diện, vòm hoành hạ thấp dẹt và 



 
 

phẳng, có khi đảo ngược, tràn khí dưới da. Nếu chọc kim vào khoang màng 

phổi sẽ thấy khí xì ra nhiều. 

+ Tất cả các trường hợp TKMP tự phát thứ phát (TKMP ở bệnh nhân COPD, 

lao phổi, áp xe phổi...). 

+ TKMP do chấn thương. 

+ TKMP thứ phát sau thông khí nhân tạo. 

+ TKMP phối hợp tràn dịch màng phổi (vì có thể kèm tràn máu màng phổi). 

- Tiến hành: 

+ Mở màng phổi với ống thông 16-28F tùy từng trường hợp: 24-28F cho 

những bệnh nhân TKMP cần thở máy hoặc TKMP kèm tràn máu màng 

phổi. 

+ Nên sử dụng van Heimlich hoặc van nước trong 12-24 giờ đầu để tránh 

nguy cơ phù phổi do phổi giãn nở ra quá nhanh nếu TKMP đã có từ trước 

khi dẫn lưu nhiều ngày. 

+ Hút áp lực - 20 cm nước liên tục cho đến khi hết khí màng phổi, sau đó kẹp 

ống dẫn lưu trong 24 giờ. 

+ Rút ống dẫn lưu nếu không thấy TKMP tái phát sau 24 giờ dựa vào: khám 

lâm sàng và chụp X-quang lồng ngực. 

+ Sau kẹp ống dẫn lưu nếu thấy bệnh nhân khó thở tăng lên và/hoặc tràn khí 

dưới da, cần mở kẹp và hút khí trở lại ngay. 

- Thất bại: Khí vẫn tiếp tục ra sau 5 ngày hút dẫn lưu khí liên tục. 

3. Dự phòng tái phát 

3.1. Chỉ định 

- TKMP tự phát nguyên phát đã tái phát từ lần 2 trở đi. 

- TKMP tự phát thứ phát sau các bệnh: COPD, lao phổi cũ, bệnh phổi mô kẻ. 

- Hình ảnh bóng, kén khí trên phim chụp X-quang lồng ngực hoặc CT scanner 

lồng ngực. 

3.2. Làm xơ hóa màng phổi bằng bơm dung dịch Talc qua ống dẫn lưu 



 
 

- Chỉ định: bệnh nhân suy hô hấp hoặc không có điều kiện nội soi màng phổi 

hoặc có các chống chỉ định của nội soi màng phổi. 

- Thực hiện ngay sau khi đặt ống dẫn lưu màng phổi. 

- Pha 10gr bột Talc vô trùng pha với 50 mL dung dịch NaCL 0.9%, lắc trộn đều 

thành hỗn dịch rồi bơm qua ống dẫn lưu màng phổi. 

- Dừng hút dẫn lưu, thay đổi tư thế bệnh nhân mỗi 15 phút/lần. Hút dẫn lưu liên 

tục sau bơm bột Talc 2 giờ. 

- Lưu ý: không kẹp ống dẫn lưu trong trường hợp bệnh nhân khó thở khi kẹp ống 

dẫn lưu, có thể tiến hành hút dẫn lưu sớm nếu bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu suy 

hô hấp sau kẹp ống dẫn lưu. 

- Tác dụng phụ: bệnh nhân thường có đau nhiều (có thể tiêm thuốc giảm đau 

trước và sau bơm bột Talc), sốt sau bơm bột Talc. [3] 

3.3. Làm xơ hóa màng phổi bằng bơm Iodopovidone qua ống dẫn lưu 

- Chỉ định: tương tự làm xơ hóa màng phổi bằng dung dịch Talc qua ống dẫn 

lưu. Nên chỉ định làm xơ hóa màng phổi bằng bơm Iodopovidone qua ống dẫn 

lưu trong trường hợp đã đặt ống dẫn lưu nhiều ngày hoặc bệnh nhân có suy hô 

hấp nhiều. 

- Bơm dung dịch pha 40 mL Iodopovidone 10% với 60 mL dung dịch NaCL 

0.9% qua ống dẫn lưu màng phổi. 

- Dừng hút dẫn lưu, thay đổi tư thế bệnh nhân mỗi 15 phút/lần. Hút dẫn lưu liên 

tục sau bơm 2 giờ. 

- Lưu ý: sau bơm Iodopovidone bệnh nhân có đau nhiều, có thể sốt, tràn dịch 

màng phổi (có thể tràn dịch khá nhiều), cần theo dõi và hút hết dịch ngay khi 

phát hiện để đảm bảo 2 lá màng phổi dính sát vào nhau. 

3.4. Nội soi màng phổi 

Qua nội soi có thể tiến hành gây dính màng phổi với bột Talc, chà xát màng 

phổi, đốt điện, cắt bỏ bóng khí, thắt, kẹp hoặc khâu các bóng khí. 

3.5. Mở lồng ngực 



 
 

- Chỉ định: không có điều kiện nội soi màng phổi hoặc nội soi màng phổi thất 

bại. 

- Mở lồng ngực để xử lý các bóng khí hoặc lỗ dò khí quản - màng phổi. Kết hợp 

làm xơ hóa màng phổi với hóa chất hoặc chà xát màng phổi. 

4. Theo dõi ống dẫn lưu (ODL) 

- Các triệu chứng: đau ngực, khó thở, sốt, viêm và chảy máu tại chỗ. 

- Biến chứng ODL... 

- Hoạt động của ODL: cử động lên xuống của mức dịch, bọt khí còn ra, dịch rỉ 

viêm ra hằng 

- ngày. 

- Ồng dẫn có bị xoắn, xẹp, đè ép hay không, 

- Máy hút còn hoạt động, các chỗ nối có bị tụt, lỏng 

- Chụp X-quang lồng ngực mỗi ngày cho đến khi phổi nở sát thành ngực. 

5. Biến chứng ODL 

Có thể phòng tránh được. 

- Tổn thương ĐM vú trong và ĐM liên sườn 

- Chọc thủng cơ hoành, gan bên phải, lách bên trái 

- Tràn khí dưới da. 

- Tụt ODL ra ngoài. 

- Lỗ rò phế quản màng phổi kéo dài. 

- Đầu ODL chọc vào rãnh liên thùy. 

- Gây đau nhiều, gập góc, bị tắc. 

- Viêm mủ màng phổi. 

6. Rút ODL khi nào 

- Chỉ rút ODL khi hết mục đích hoặc ODl hết tác dụng, không hoạt động, 

- Có thể rút ODL sau 24-48 giờ. TKMP tự phát vô căn nên rút sau ngày 5, 

- Điều kiện phổi phải nở ra tốt (lâm sàng, X-quang lồng ngực kiểm tra), 

- Phải kẹp ODL thêm ít nhất 24 giờ trước khi rút, 

- Phải chích atropine, gây tê tại chỗ cẩn thận tránh đau khi rút ODL, 



 
 

- Sát khuẩn da, cắt chỉ cố định chung quanh ODL trước, 

- Rút ODL phải thực hiện trong 1 thì duy nhất, 

- Yêu cầu bệnh nhân phải thở ra hết (áp suất màng phổi dương nhất), sau đó nín 

thở để làm giảm đi tối đa nguy cơ “khí từ ngoài thoát vào khoang màng phổi” 

- Xoay nhẹ ống rồi sau đđó rút nhanh ODL ra, người phụ thắt nhanh mũi chỉ chờ, 

- Sau khi rút ODL phải chụp X-quang lồng ngực kiểm tra, nếu bệnh nhân khó 

thở hoặc sốt 

- phải kiểm tra lại xem có tràn dịch hay TKMP tái phát hay không. [3] 

7. Tiêu chuẩn ra viện 

- Hết tức ngực khó thở 

- Phổi 2 bên giãn nở tốt 

- XQ CT ngực không tràn khí KMP 

VII. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG  

- Tràn khí lượng ít có thể tự hấp thu sau vài ngày. 

- Nếu bệnh nhân không được chẩn đoán xử trí kịp thời : 

- Tràn khí KMP tăng lên. 

- Suy hô hấp cấp, suy tim cấp. 

- Tử vong [4]. 

VIII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

- Tức ngực khó thở 

- Xq ngực, CT ngực : tràn khí màng phổi 

IX. PHÒNG BỆNH  

- Phải cai thuốc lá. 

- Sau 4-6 tuần, chụp XQ ngực, CT ngực để kiểm tra lại 

- Trong vòng 1 tháng, người bệnh không được làm nặng, khiêng vác, đo chức 

năng hô hấp, làm các động tác làm căng màng phổi (hít xà đơn, xà kép, hít 

đất...) 

- Trong vòng 2 tháng, người bệnh không được thổi kèn, đi máy bay, lặn biển, 

nhảy dù lượn. 



 
 

- Ngay khi đau ngực khó thở đi khám lại ngay [3] 

MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 J93 Tràn khí màng phổi  

2 J93.0 Tràn khí màng phổi tự phát có van  

3 J93.8 Các dạng tràn khí màng phổi khác  

4 J93.9 Tràn khí màng phổi, không phân loại  

5 S27.00 Tràn khí phổi do chấn thương, không có vết 

thương mở vào ổ ngực 

 

6 S27.01 Tràn khí phổi do chấn thương, có vết 

thương mở vào ổ ngực 

 

7 S27.0 Tràn khí phổi do chấn thương  

8 S27.2 Tràn khí máu phổi sang chấn  

9 S27.20 Tràn khí máu phổi sang chấn, không có vết 

thương mở vào ổ ngực 

 

10 S22  Gãy xương sườn, xương ức và gai sống 

ngực 

 

11 P25.1 Tràn khí màng phổi chu sinh  
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 TRÀN MÁU KHOANG MÀNG PHỔI 

 

I. KHÁI NIỆM 

- Tràn máu màng phổi (TMMP) là hiện tượng tụ máu trong khoang màng phổi, 

do chấn thương kín hoặc vết thương thấu ngực. [1] 

- NGUYÊN NHÂN 

- Chấn thương ngực: chảy máu từ xương sườn gãy, cơ thành ngực, nhu mô phổi 

do xương sườn chọc vào nhu mô phổi 

- Vết thương ngực: tổn thương nhu mô phổi, động mạch tĩnh mạch phổi, vết 

thương tim chảy máu vào khoang màng phổi... [1] [4] 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

Tùy thuộc vận tốc và lượng máu chảy vào khoang màng phổi, cũng như đa 

thương phối hợp: 

- Khó thở từ nhẹ tới nặng,  nhịp thở nhanh, co kéo cơ hô hấp, spo2 dưới 95%, có 

thể có suy hô hấp. 

- Tình trạng thiếu máu: da niêm mạc kém hồng, nhợt. Mạch nhanh, huyết áp tụt, 

có thể có shock mất máu. [1] [4] 

- Đau khi hít vào thường là triệu chứng (TC) đầu tiên báo hiệu có gẫy sườn.  

- Có khi BN khai nghe tiếng lạo xạo nơi sườn gẫy khi hít vào.  

- Dấu bầm máu dưới da của thành ngực có thể là một chỉ điểm của hiện tượng 

gẫy sườn tại chỗ.  

- Sờ thấy điểm đau chói tại vùng xương sườn gãy. 

- Vết thương trong vết thương ngực hở. 

- Hội chứng 3 giảm bên phổi tổn thương [1] [4] 

1.2. Cận lâm sàng 



 
 

- X quang ngực thẳng là phương tiện vừa đơn giản vừa hiệu quả, đóng vai trò 

chủ yếu trong chẩn đoán TMMP, nên tiến hành càng sớm càng tốt. Qua đó có 

thể cho ta đánh giá TMMP ở nhiều mức độ: từ lượng nhẹ, lượng vừa đến lượng 

nhiều (nặng). 

- X quang chỉ phát hiện được, nếu lượng dịch trong khoang màng phổi >150-

200ml, trên một phim ngực thẳng tư thế đứng, với hình ảnh mờ góc sườn hoành.  

- Nếu có TMMP nặng, trung thất có thể bị đẩy lệch sang bên đối diện.  

- Siêu âm cho phép đánh giá tốt *Lượng dịch trong khoang màng phổi, kể cả các 

trường hợp TMMP lượng ít; *Tính chất dịch (có TMMP đông hay không đông).  

- CT Scan cũng giúp phân biệt được TMMP với dập phổi hoặc tụ máu nhu mô 

phổi. [1] [4] 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- Tràn dịch màng phổi do nguyên nhân nội khoa. 

- U đáy phổi. 

- Thoát vị hoành. [1]  

3. Chẩn đoán mức độ 

- TMMP lượng ít: <350 ml , XQ ngực:  tù góc sườn hoành. 

- TMMP lượng vừa: 350-750 ml, XQ ngực:  mờ đậm, đồng đều, ở 1/3 dưới phế 

trường. 

- TMMP lượng nhiều: >750 ml, XQ ngực mờ đều quá 1/2 phổi. [1]  

4. Chẩn đoán nguyên nhân 

- Có thể tổn thương từ các cấu trúc của *Thành ngực, *Nhu mô phổi, *Tim và 

các mạch máu lớn, *Cơ hoành hoặc *Máu do vỡ, thủng tạng, từ ổ bụng thoát 

lên khi có thủng-vỡ hoành kèm theo. 

- Cơ chế chấn thương gián tiếp: xé rách mảng dây dính (thành ngực-nhu mô phổi) 

gây rách nhu mô phổi, chảy nhiều máu kèm theo tràn khí màng phổi. 

IV. XÉT NGHIỆM 

1. Xét nghiệm phục vụ chẩn đoán xác định 



 
 

XQ ngực, siêu âm màng phổi, CT ngực không tiêm thuốc cản quang hoặc có 

tiêm thuốc  cản quang đánh giá tình trạng bệnh. 

2. Xét nghiệm phục vụ điều trị 

- Xét nghiệm huyết học và đông máu: Tổng phân tích tế bào máu (Số lượng hồng 

cầu, bạch cầu, tiểu cầu, công thức bạch cầu ...), đông máu (PT, APTT, 

Fibrinogen...), nhóm máu, HIV, HbsAg, HCV 

- Xét nghiệm sinh hóa máu: Glucose, ure, creatinin, điện giải đồ, GOT, GPT, 

protein, albumin, ethanol. 

- Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 

- Điện tim, siêu âm doppler tim 

- Có thể sử dụng thêm: Siêu âm ổ bụng, XQ chi, CT sọ não giúp đánh giá các 

tổn thương phối hợp. 

V. ĐIỀU TRỊ  

1. Hướng điều trị 

- Nội khoa: theo dõi, kháng sinh, giảm đau, hướng dẫn tập thở. 

- Ngoại khoa: Dẫn lưu máu ra khỏi khoang màng phổi để phổi nở hết 

2. Lưu đồ xử trí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

3. Điều trị cụ thể 

1.1. Nội khoa 

- Chỉ định với bệnh nhân tràn máu KMP lượng ít do chấn thương ngực kín. 

- Nằm nghỉ ngơi tại giường, hạn chế tối đa vận động mạnh, thở oxy, sử dụng 

thuốc kháng sinh, giảm đau 

- Hướng dẫn tập thở  

- Chụp XQ ngực, CT ngực kiểm tra lại sau 24, 48 giờ hoặc ngay khi có biểu hiện 

khó thở tăng lên, mức độ thiếu máu tăng. 

- Truyền máu nếu có thiếu máu, truyền dịch bồi phụ khối lượng tuần hoàn. 

3.2. Ngoại khoa 

3.2.1. Chỉ định 

Tràn máu KMP lượng nhiều trong CTNK 

- Tràn máu KMP trong vết thương ngực hở 

- Máu đông KMP 

3.2.2. Phẫu thuật 

- PT dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi: vị trí dẫn lưu thường là KLS 5-6 đường 

nách giữa. 

- PTNS làm sạch KMP 

- PT mở ngực cầm máu cấp cứu: Máu ra bình dẫn lưu > 300 ml trong giờ đầu và 

liên tiếp chảy trong 3 giờ liền (sau khi ước lượng trừ lượng máu cũ). Máu chảy 

ra theo ống dẫn lưu > 1000 ml trong 24 giờ và vẫn còn tiếp diễn 

- PT điều trị mảng sườn di động khi bệnh nhân kèm theo mảng sườn di động. [1] 

[4] 

3.2.3. Rút ống dẫn lưu màng phổi 

- Máu thoát qua ODL phải giảm dần trong 12 giờ đầu. Bằng ngược lại, coi chừng 

có TMMP tiếp diễn hoặc TMMP đông 



 
 

- Dẫn lưu chỉ được rút khi:  

o X quang ngực thẳng: phổi nở hoàn toàn. 

o Không còn hiện tượng khí thoát ra và lượng máu thoát qua ống dẫn lưu phải < 

75 ml/ trong 8 giờ. [1] [4] 

4. Tiêu chuẩn ra viện 

- Bệnh nhân có tràn máu lượng ít sau theo dõi 3-4 ngày không tăng them 

- Bệnh nhân sau rút dẫn lưu màng phổi: lâm sàng ổn, X-Quang và siêu âm hết 

dịch 

VI. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Tràn máu KMP lượng ít sẽ được hấp thu và giảm dần sau 48-72 giờ. 

- Tràn máu KMP lượng nhiều không được phát hiện điều trị kịp thời: 

+ Khó thở, suy hô hấp, suy tim cấp   

+ Đau do chèn ép 

+ Sốc trụy mạch tử vong 

+ Dày dính màng phổi 

+ Máu đông KMP 

+ Mủ màng phổi 

+ Xơ màng phổi [3] 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

- Bệnh nhân chấn thương ngực. 

- Khám lâm sàng: có hội chứng 3 giảm. 

- Cận lâm sàng: X-Quang ngực và siêu âm phát hiện dịch màng phổi. 

VIII. PHÒNG BỆNH 

- Tái khám ngay khi đau ngực, khó thở nhiều, 

- Tái khám sau 1 tuần để chụp X-Quang phổi kiểm tra và cắt chỉ vết mổ (nếu có) 

- Tuân thủ luật giao thông đường bộ  

- Đảm bảo an toàn khi lao động 

MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 



 
 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 J94.2 Tràn máu màng phổi  

2 S27.1  Tràn máu phổi do chấn thương  

3 S27.10 Tràn máu phổi do chấn thương, không có 

vết thương mở vào ổ ngực 

 

4 S27.11 Tràn máu phổi do chấn thương, có vết 

thương mở vào ổ ngực 

 

5 S22  Gãy xương sườn, xương ức và gai sống 

ngực 
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UNG THƯ TUYẾN GIÁP 

 

I. KHÁI NIỆM 

Ung thư tuyến giáp xảy ra khi những tế bào bình thường ở tuyến giáp biến 

đổi thành những tế bào bất thường và phát triển không tuân theo sự kiểm soát của 

cơ thể. 

Ung thư tuyến giáp là loại bệnh lý ung thư tiến triển thầm lặng và có tuổi thọ 

kéo dài từ 15 đến 20 năm. Theo Hiệp hội Quốc tế chống ung thư, ung thư giáp 

chiếm 0,5 - 1% trong tổng số người bệnh ung thư được điều trị, tỉ lệ 1% khi giải 

phẫu tử thi đồng loạt. Tỉ lệ ung thư giáp gia tăng tại các vùng bướu cổ địa phương. 

Theo Hiệp hội ung thư Mỹ (American Cancer Society, năm 2014) có khoảng 

62.980 ca ung thư giáp mới mắc (47.790 nữ và 15.190 nam); 1.890 ca tử vong 

(1.060 nữ và 830 nam). Ung thư giáp gặp ở người trẻ hơn là người lớn tuổi, trong 

đó 2/3 trường hợp dưới 55 tuổi và 25% gặp ở trẻ em. 

Tại Việt Nam, theo Nguyễn Bá Đức, tỉ lệ ung thư giáp chiếm 2% tổng số 

trường hợp ung thư tại Hà Nội và tần suất khoảng 3 trường hợp/ triệu dân/ năm. 

Tại Bệnh viện K (1976 - 1985), có 214 trường hợp ung thư giáp trong đó phụ nữ 

chiếm 72%. Tại Trung tâm Ung bướu TP. HCM (1990 - 1992) ung thư giáp chiếm 

1,4% trong số các trường hợp ung thư. Tỉ lệ ung thư giáp tương đối ít phổ biến, 

được giải thích một phần do kích thước khối u nhỏ và tiến triển bệnh tương đối 

chậm, thường phát hiện ở giai đoạn muộn và di căn [1]. 

II. NGUYÊN NHÂN 

Theo Gregory P. Sadler và cộng sự (tại Mỹ) có hai nguy cơ thường gặp đối 

với ung thư biểu mô giáp là: 

1. Tiền sử người bệnh được chiếu hoặc nhiễm xạ, nhất là trẻ em 

- Chiếu xạ tuyến hung (Mỹ) được xem là nguyên nhân gây ra ung thư giáp. 

Tiền sử chiếu xạ ở vùng đầu-cổ để điều trị u thanh quản, tuyến hạnh nhân quá 

phát, hạch cổ, u vòm họng v.v... luôn xét đến ở người bệnh trẻ tuổi. 



 
 

- Tần suất ung thư giáp tăng rõ rệt sau nhiễm phóng xạ ở Hiroshima và 

Nagasaki, sau tai nạn hạt nhân Chernobyl làm gia tăng nguy cơ ung thư biểu 

mô tuyến giáp biệt hoá với nguy cơ từ 12 đến 25 năm sau khi tiếp xúc. Vì thế 

việc hạn chế liều cao phóng xạ khi thăm dò tuyến giáp, xạ hình I123 hoặc Tc 

99m đã thay thế cho I131. 

2. Yếu tố gia đình 

Tiền sử gia đình có thân nhân bị ung thư giáp, nhất là ung thư tủy giáp trạng. 

Khoảng 6% người bệnh bị ung thư giáp dạng nhú có yếu tố gia đình và loại ung 

thư này cũng thường xảy ra ở người bệnh mắc bệnh polip gia đình, bệnh đa nội 

tiết, hội chứng Pendred, hội chứng Gardner và hội chứng Cowden. 

3. Một số yếu tố liên quan khác 

- Tuổi: thường gặp ở mọi độ tuổi, chiếm tỉ lệ cao ở độ tuổi từ 10–20 và từ 40–

60. Sau 60 tuổi, ung thư giáp thể không biệt hóa chiếm 10-15% các loại ung 

thư giáp. 

- Giới tính: tỉ lệ mắc bệnh ở nữ cao gấp 2-3 lần so với nam giới. 

- Những bất thường ở tuyến giáp: 

+ Ung thư giáp thường xảy ra trên người bệnh có bướu giáp nhân đơn độc 

(giảm tập trung iod phóng xạ): 15 - 20% bị ung thư. 

+ Tiền sử bướu giáp (bướu giáp địa phương). Bướu giáp một phần do sự kích 

thích nhu mô giáp bởi TSH (De Vicher và Becker). Vì vậy dự phòng ung 

thư giáp bằng cách dùng LThyroxine. Vùng bướu giáp dịch tễ thường gặp 

ung thư biểu mô dạng nang hay ung thư biểu mô không biệt hoá. Ung thư 

biểu mô dạng nhú thường gặp ở vùng đầy đủ iod. 

+ Ung thư giáp phối hợp với cường giáp rất hiếm, 1/5.887 trường hợp bệnh 

Basedow (Herbst). 

+ Giảm tiết hormon giáp có thể làm bộc phát ung thư giáp, đặc biệt sau khi 

phẫu thuật cắt giảm tuyến giáp toàn phần. Vì vậy suy giáp phối hợp với ung 

thư giáp là một yếu tố tiên lượng xấu. Viêm tuyến giáp Hashimoto và viêm 

giáp mạn tính cũng có thể phối hợp với ung thư giáp 



 
 

+ Phơi nhiễm chất hexachlorobenzene và tetracholorodibenzo-para-dioxin. 

+ Các đột biến về gen sinh u và gen ức chế sinh u trong UTTG. 

+ Hoạt hoá các gen tyrosine kinase: tái sắp xếp gen sinh u RET/PTC ở nhiễm 

sắc thể 10 xảy ra trong 5-35% ung thư biểu mô dạng nhú tự phát. 

+ Gia tăng biểu lộ gen sinh u MET có trong 70% carcinoma dạng nhú. 

+ Đột biến gen sinh u RET cũng thấy trong ung thư biểu mô dạng tuỷ có tính 

gia đình. 

+ Gen sinh u RAS và đường dẫn truyền tín hiệu tế bào: đột biến RAS thường 

gặp trong ung thư biểu mô dạng nang ở vùng thiếu iod. Gen ức chế sinh 

bướu p53: đột biến điểm gen p53 làm bất hoạt hoá gen này, thấy trong 80% 

ung thư biểu mô không biệt hoá. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng 

Ung thư giáp hay gặp ở phụ nữ, tuổi từ 40 – 60, tuy nhiên cũng có thể gặp ở 

mọi lứa tuổi tùy thể bệnh. Ung thư tuyến giáp thường tiến triển âm thầm. Biểu 

hiện lâm sàng dưới một số hình thức như: 

1.1. U tuyến giáp 

1.1.1 Nhân giáp 

Một nhân đơn độc ở tuyến giáp, xạ hình cho thấy nhân lạnh, giảm tập trung. 

Không có triệu chứng đặc thù giúp phân biệt ác tính hay lành tính. Một vài tính 

chất gợi ý: nhân to nhanh, mật độ cứng, không đau, phần còn lại của nhu mô giáp 

không bị phì đại, không có dấu hiệu rối loạn chức năng giáp và sau hết là liệt dây 

thần kinh quặt ngược. 

1.1.2. Thoái hóa ác tính của bướu giáp 

Thường là các bướu giáp nhiều nhân, nhất là các bướu giáp đa nhân không 

đồng nhất. Các dấu hiệu ác tính là: bướu to nhanh, mật độ trở nên cứng như gỗ 

(đá), nhất là khi có dấu hiệu chèn ép hoặc có hạch cổ. Theo Kocher: “Tất cả các 

bướu giáp đã gây ra một biến chứng nào đó, phải được coi là đã thoái hóa (ác tính) 



 
 

cho đến khi đã tìm được một bằng chứng ngược lại. Bằng chứng này chỉ có được 

khi phẫu thuật”. 

1.1.3. Ung thư toàn khối 

Phần lớn tương ứng với ung thư không biệt hóa, có thể xảy ra trên một bướu 

giáp có đã lâu, nhất là ở người lớn tuổi. Diễn tiến thường qua hai giai đoạn kế tiếp 

như sau: 

Giai đoạn trong vỏ bọc: tuyến giáp tăng khối lượng nhanh ở một thùy hoặc 

toàn bộ tuyến, mật độ trở nên cứng. 

  Giai đoạn ngoài vỏ bọc: làm thành một khối u lớn, cứng, không đồng nhất, 

không di động. Có thể có dấu hiệu chèn ép, có hạch cổ ở một hoặc cả hai bên. 

1.2. Hạch cổ 

Hạch cổ có khi là triệu chứng phát hiện, có thể xuất hiện đồng thời với một 

nhân giáp sờ thấy mà trước đó không để ý và thường cùng ở một bên với nhân 

giáp. Hạch lớn nhưng không đau. Tuy nhiên hạch cổ là biểu hiện đầu tiên, đơn 

độc của ung thư giáp, đặc biệt là ở trẻ em và người trẻ tuổi. Các hạch, hoặc chỉ có 

một hạch, có thể ở các vị trí vùng động-tĩnh mạch cảnh, cơ thanh quản (cơ nhị 

thân, cơ trâm) mặt trước, hoặc cơ trên đòn. Khi sờ nắn kỹ tuyến giáp vẫn không 

có gì bất thường”. 

1.3. Di căn 

Hay gặp nhất là xương và phổi. Di căn xương với tính chất tiêu hủy gây ra 

đau xương hoặc gãy xương tự nhiên; ở cột sống sẽ gãy lún đốt sống, có khi ép 

tủy. Di căn phổi thường âm thầm, kiểu hạt kê nhiều hơn là dạng nốt lớn hoặc nhỏ. 

Di căn não, gan, buồng trứng ít gặp hơn, hầu như chỉ gặp ở loại ung thư biểu mô 

tủy giáp trạng. 

2. Cận lâm sàng 

2.1. Siêu âm tuyến giáp 

Siêu âm giáp hiện là phương tiện chẩn đoán hình ảnh khá chuẩn để chẩn 

đoán bệnh tuyến giáp. Phương tiện này an toàn, không độc hại, kinh tế và rất hiệu 

quả để đánh giá cấu trúc tuyến giáp. Ngoài ra siêu âm có thể đánh giá chính xác 



 
 

kích thước, vị trí của nhân giáp và phát hiện các nhân giáp không sờ thấy trên lâm 

sàng. Siêu âm ngày càng được sử dụng nhiều để hướng dẫn chọc hút tế bào nhân 

giáp bằng kim nhỏ (FNA: Fine Needle Aspiration). Các dấu hiệu của một nhân 

giáp ác tính nghi ngờ trên siêu âm bao gồm tăng sinh mạch máu ở trung tâm, u 

giáp giảm hồi âm, bờ không đều, vôi hoá bên trong. 

2.2. Xạ hình tuyến giáp với I123 hoặc Tc99m 

Xạ hình tuyến giáp dùng để đánh giá sự hấp thu iod của các nhân giáp. Các 

nhân nóng (thu nhận iod phóng xạ) ít có nguy cơ ác tính hơn nhân lạnh (không 

nhận iod phóng xạ). Hình ảnh nhân lạnh trên xạ hình tuyến giáp nghi ngờ ung thư 

cho tới khi tìm được bằng chứng ngược lại. Nhân đẳng xạ hiếm gặp ung thư giáp. 

Trường hợp bướu giáp nhiều nhân có từ trước bị thoái hóa ác tính thì rất khó chẩn 

đoán. Nhân lạnh đơn độc chỉ có từ 10 - 20% là ung thư. Hạn chế của phương pháp: 

độc hại phóng xạ, không kinh tế và nhất là độ ly giải hình ảnh kém chủ yếu hai 

bình diện. Ngày nay ung thư giáp thường được chẩn đoán bằng FNA và xạ hình 

tuyến giáp hiếm khi cần trong đánh giá thường quy nhân giáp. 

2.3. Chụp cắt lớp điện toán và chụp cộng hưởng từ tuyến giáp 

Chụp cắt lớp điện toán (computerized tomography - CT) và chụp cộng hưởng 

từ (magnetic resonance imaging - MRI) tuyến giáp là phương tiện để đánh giá sự 

lan rộng ung thư tuyến giáp vào cấu trúc lân cận và di căn hạch. CT có cản quang 

iod cho thấy hình ảnh chi tiết tuyến giáp và đánh giá di căn hạch tốt hơn MRI, CT 

cũng ít tốn kém hơn MRI. 

Hạn chế của CT có cản quang iod là ngăn cản khả năng hấp thu iod trên xạ 

hình sau đó và có thể gây độc giáp trạng trong trường hợp sử dụng chất cản quang 

iod liều cao và ở người bệnh có cường giáp tiềm ẩn. 

MRI có ưu điểm là không dùng chất cản quang iod, không độc hại phóng xạ 

và có thể cho thấy rõ tuyến giáp và cấu trúc lân cận. 

2.4. Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ 

Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (fine needle aspiration hay FNA) là phương 

tiện được lựa chọn hàng đầu để đánh giá hạt giáp. Phương tiện này có độ nhạy và 



 
 

độ đặc hiệu cao trên 90%. Kết quả FNA gồm: ác tính, lành tính, không xác định 

được và không đủ tiêu chuẩn chẩn đoán. Kết quả FNA không xác định được 

thường là tổn thương dạng nang có thể lành hoặc ác tính. Các người bệnh này cần 

được cắt thuỳ tuyến giáp toàn phần và cắt lạnh. 

Nhóm FNA không đủ tiêu chuẩn chẩn đoán chiếm 10-12% khi không dùng 

siêu âm hướng dẫn và tỉ lệ này cải thiện còn 0% khi có sử dụng hướng dẫn của 

siêu âm. Chọc hút tại u giáp hoặc tại hạch qua hướng dẫn của siêu âm nếu khối u 

nhỏ hoặc làm xét nghiệm giải phẫu bệnh tổ chức u giáp ngay khi phẫu thuật để 

khẳng định chẩn đoán, phân loại và nhất là định hướng cho việc xử trí tích cực 

ban đầu. 

2.5. Một số thăm dò khác 

2.5.1. Định lượng FT3, FT4 và TSH 

Bình thường trong phần lớn các trường hợp. 

2.5.2. Định lượng thyroglobulin 

Thyroglobulin là glycoprotein, tổng hợp trong tế bào giáp, được dự trữ trong 

chất keo của nang giáp và chứa các kích tố giáp, bình thường dưới 20 ng/mL 

(phương pháp phóng xạ miễn dịch học). 

Tăng thyroglobulin là dấu hiệu quan trọng trong ung thư giáp biệt hóa, nhưng có 

thể tăng trong u tuyến là yếu tố cần có trước khi chỉ định phẫu thuật. 

Xét nghiệm còn có giá trị trong quá trình theo dõi sau phẫu thuật và xạ trị 

liệu cũng như đánh giá di căn và tái phát. 

2.5.3. Định lượng ACE (Antigene-carcino-embryonnaire) 

Trong ung thư giáp thường tăng đi kèm với calcitonine. 

2.5.4. X-quang 

Vùng cổ với các tia mềm có thể thấy các nốt calci hóa nhỏ, nhất là trong ung 

thư dạng nhú. Những nốt calci hóa lớn liên quan đến tái cấu trúc, đặc biệt là các 

di chứng do xuất huyết cũ và có thể gặp trong các bệnh lành tính, nhưng không 

nhất thiết. X quang cũng có thể giúp phát hiện sự chèn ép hoặc di lệch thanh khí 

quản. 



 
 

X quang phổi và CT phổi để tìm các di căn, hoặc tìm xem có khối u phát 

triển xuống lồng ngực gây chèn ép hoặc di lệch khí quản hoặc di căn hạch trong 

lồng ngực. 

X quang xương và cột sống phát hiện di căn. 

2.5.5. Khám Tai- Mũi- Họng 

Để đánh giá tình trạng dây thanh 

2.5.6. Siêu âm gan 

Di căn của ung thư ở gan, kết hợp với xạ hình giúp chẩn đoán. 

2.5.7. Fludeoxyglucose (FDG)-Positron Emission Tomography (PET) 

Nhằm phát hiện di căn của ung thư giáp [1]. 

2.5.8 Xét nghiệm dùng trong chẩn đoán các bệnh kèm theo và phục vụ phẫu thuật 

- Xét nghiệm sinh hóa: glucose, ure, creatinine, điện giải đồ, GOT, GPT, protein, 

albumin 

- Đông máu cơ bản: Tổng phân tích tế bào máu, PT, APTT, máu chảy, 

Fibrinogen, co cục máu, HCV Elisa, HIV Elisa, HbsAg Elisa 

- Điện tim  

- Tùy trường hợp cụ thể có thể có các chỉ định CLS cụ thể khác. 

3. Chẩn đoán giai đoạn theo TNM [2-3]. 

Về đánh giá phân loại bệnh đối với ung thư tuyến giáp biệt hóa, Hiệp hội 

Ung thư Hoa Kỳ và ủy ban Kiểm soát Ung thư Quốc tế (AJCC/UICC) đã có những 

thay đổi đáng kể trong bảng phân loại giai đoạn bệnh lần thứ 8 (bắt đầu ứng dụng 

từ 2018) 

U nguyên 

phát 

Đặc điểm U nguyên phát 

TX U nguyên phát không thể đánh giá 

T0 Không có bằng chứng về U nguyên phát 

T1 U ≤2cm đường kính lớn nhất, giới hạn trong tuyến giáp 

T1a U ≤1cm đường kính lớn nhất, giới hạn trong tuyến giáp 

T1b 1cm< U ≤ 2cm đường kính lớn nhất, giới hạn trong tuyến giáp 



 
 

T2 2cm < U  ≤ 4cm đường kính lớn nhất, giới hạn trong tuyến giáp 

T3* U > 4cm giới hạn trong tuyến giáp, hoặc xâm lấn ra ngoài tuyến giáp 

đến cơ trước giáp 

T3a* U > 4cm giới hạn trong tuyến giáp` 

T3b* U bất kì kích thước xâm lấn nhóm cơ trước giáp 

T4 U xâm lấn cấu trúc vùng cổ 

T4a U bất kì kích thước xâm lấn phần mềm dưới da cổ, thanh quản, khí 

quản, thực quản, thần kinh hồi thanh quản 

T4b U bất kì kích thước xâm lấn mô liên kết trước cột sống, động mạch 

cảnh, mạch máu trung thất. 

Ghi chú: các dữ liệu cho U đặc và đa ổ (lấy U lớn nhất để xếp loại) 

  

Hạch vùng Đặc điểm hạch vùng 

Nx Hạch vùng không thể đánh giá 

N0 Không có bằng chứng di căn hạch vùng 

N0a* Một hoặc nhiều hạch mà tế bào học hoặc giải phẫu bệnh khẳng 

định lành tính 

N0b* Không có bằng chứng hạch tại chỗ tại vùng xác định bằng lâm 

sàng hoặc hình ảnh học 

N1* Di căn hạch vùng 

N1a* Di căn hạch nhóm VI hoặc VII, một bên hoặc đối bên 

N1b* Di căn hạch cổ một bên hoặc hai bên hoặc hạch hồi thanh quản 

(hạch cổ nhóm I, II, III, IV hoặc V). 

Di căn xa: 

Di căn xa Đặc điểm di căn 

M0 Không có di căn xa 

M1 Có di căn xa 

Xếp giai đoạn ung thư tuyến giáp: 



 
 

- Ung thư tuyến giáp biệt hóa 

Tuổi tại thời 

điểm chẩn đoán 

Bướu nguyên 

phát 

Hạch vùng Di căn xa Giai đoạn 

bệnh 

< 55 tuổi T bất kì 

T bất kì 

N bất kì 

N bất kì 

M0 

M1 

I 

II 

≥ 55 tuổi T1 

T1 

T2 

T2 

T3a/T3b 

T4a 

T4b 

T bất kì 

N0/Nx 

N1 

N0/Nx 

N1 

N bất kì 

N bất kì 

N bất kì 

N bất kì 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M1 

I 

II 

I 

II 

II 

III 

IVA 

IVB 

- Ung thư tuyến giáp không biệt hóa: 

U nguyên phát Hạch vùng Di căn xa Giai đoạn bệnh 

T1-T3a N0/Nx M0 IVA 

T1-T3a N1 M0 IVB 

T3b N bất kì M0 IVB 

T4 N bất kì M0 IVB 

T bất kì N bất kì M1 IVC 

4 . Chẩn đoán xác định 

- Lâm sàng có thể sờ thấy u tuyến giáp 

- Siêu âm có u tuyến giáp với các dấu hiệu nghi ngờ K tuyến giáp 

- Xét nghiệm tế bào, mô bệnh học là ung thư tuyến giáp 

5 . Chẩn đoán phân biệt 

5.1. Bệnh ngoài tuyến giáp 

- U nang giáp móng. 

- Hạch cổ do ung thư tai- mũi- họng. 

5.2. Bệnh tại tuyến giáp 



 
 

- Bướu giáp nhân. 

- Thể cấp tính (hiếm) biểu hiện giống như viêm giáp cấp, chẩn đoán xác định 

qua xét nghiệm tế bào học khi chọc dò sinh thiết. 

- Bướu giáp nhiều nhân không đồng nhất: nghĩ tới ung thư trước sự tăng khối 

lượng nhanh chóng của một nhân giáp. 

- Viêm giáp Hashimoto nhiều nhân, hiệu giá kháng thể kháng giáp rất cao. Tuy 

nhiên, phải chờ xét nghiệm giải phẫu bệnh học một cách chắc chắn. 

5.3. Di căn xương 

Lưu ý các ung thư khác như ung thư vú, ung thư thận, ung thư tuyến tiền liệt, 

ung thư tinh hoàn cũng di căn vào xương. 

6. Thể lâm sàng 

6.1. Thể theo triệu chứng 

- Cấp tính: gặp người trẻ, biểu hiện như viêm tuyến giáp cấp. 

- Ung thư chai (Squirrhe): giống như viêm tuyến giáp mạn tính Riedel. 

- Cường giáp: hãn hữu. 

6.2. Thể phối hợp 

- Với viêm tuyến giáp Hashimoto khó chẩn đoán, nhất là thể có bướu giáp nhân. 

- Với bướu giáp. 

6.3. Thể tổ chức giáp lạc chỗ 

- Ung thư phát triển trong lồng ngực. 

- Ung thư định khu hoàn toàn ở trung thất, phát hiện do có chèn ép. 

6.4. Thể theo giải phẫu bệnh 

- Ung thư dạng nhú: tiến triển chậm, gặp ở trẻ em và người trẻ tuổi. 

- Ung thư dạng nang: xâm lấn mạch máu, nguy cơ di căn xa nhất là khi ít biệt 

hóa. 

- Ung thư không biệt hóa hay loạn sản: loại ung thư toàn khối và tiên lượng xấu. 

- Ung thư tủy giáp trạng: có sự hiện diện một chất đệm dạng bột (70% trường 

hợp), trong khối u có nốt calci hóa. 



 
 

- U lympho tuyến giáp nguyên phát: rất ít gặp (0,03%), có thể xuất phát từ một 

viêm giáp tự miễn. Gặp ở phụ nữ trên 60 tuổi, khối u vùng cổ mới xuất hiện, 

không đau, to nhanh, gây chèn ép, nắn thấy một nhân hoặc một khối u lớn vùng 

cổ, cứng, có thể có hạch cổ. 

- Xét nghiệm tổ chức học thấy: 

+ U lympho lan tỏa tổ chức bào, điện di IgM tăng. 

+ Những thể hiếm như di căn ung thư vú, phổi, thận, u melanin ác tính. 

IV. ĐIỀU TRỊ UNG THƯ GIÁP 

Tùy dạng ung thư. 

1. Các phương pháp điều trị 

1.1. Ngoại khoa 

1.1.1 Phương pháp phẫu thuật 

- Là phương pháp được chọn đầu tiên, tùy tổn thương khu trú hay lan rộng người 

ta có thể: 

- Cắt bỏ hoàn toàn một thùy cùng với phần eo. 

- Cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp. 

- Cắt bỏ hoàn toàn tuyến giáp, vét hạch 1 hay 2 bên cổ. 

1.1.2 Biến chứng phẫu thuật 

- Tổn thương khí quản, thực quản, động mạch – tĩnh mạch cảnh 

- Chảy máu sau mổ 

- Tổn thương thần kinh quặt ngược 

- Tổn thương tuyến cận giáp 

- Rò bạch huyết 

- Nhiễm trùng vết mổ 

- Tụ dịch vùng mổ 

1.2. Xạ trị liệu 

Nếu nhu mô giáp còn khả năng cố định được iod phóng xạ thì 131I có thể 

phá hủy các tổ chức ung thư đã biệt hóa. Iod phóng xạ cũng có thể dùng sau khi 



 
 

phẫu thuật để diệt trừ các di tích ung thư còn sót. Phải ngừng dùng hormon giáp 

để TSH hoạt hóa lại nhu mô giáp thì mới áp dụng iod phóng xạ được. 

1.3. Hóa trị liệu 

Ít tác dụng. 

1.4. Liệu pháp hormon thay thế 

- Dù phẫu thuật cắt toàn bộ hay một phần tuyến giáp, có hay không phối hợp iod 

phóng xạ sau phẫu thuật, sử dụng L.thyroxin cũng cần được chỉ định. Liệu pháp 

thyroxin nhằm hai mục đích: 

- Bù sự thiếu hụt hormon giáp sau khi cắt bỏ tuyến giáp. 

- Ức chế sự tiết TSH để đề phòng các tế bào ung thư còn sót khỏi bị kích thích. 

Liều L.thyroxin trung bình 100 đến 200 mcg/ngày nhằm đạt được nồng độ TSH 

ở giới hạn dưới của mức bình thường (0,4mcU/mL). 

1.5. Theo dõi lâm sàng và cận lâm sàng 

- Kiểm tra vùng tuyến giáp, các hạch bạch huyết ở cổ và trên xương đòn, cột 

sống, gan. 

- Định lượng thyroglobulin định kỳ, nếu cao phải nghĩ tới ung thư tái phát hoặc 

đã có di căn. 

- Khám tai mũi họng sau khi đã phẫu thuật để loại trừ liệt dây quặt ngược. 

- Chụp X quang lồng ngực mỗi năm một lần. 

- Chụp X quang cột sống khi nghi ngờ (có đau dai dẳng). 

- Nếu có triệu chứng lâm sàng mà X quang không có bất thường, cần chụp xạ 

hình với Pyrophosphat Technetium để tìm các di căn xương. 

2. Ung thư giáp tái phát 

- Thường ở tuyến giáp hoặc hạch bạch huyết. 

- Nếu tái phát tại chỗ sau khi phẫu thuật đơn giản cắt bỏ khối u thì xử trí như đối 

với một nhân giáp đơn độc. 

- Nếu tái phát ở thùy đối diện sau khi cắt bỏ một thùy, cần cắt bỏ toàn bộ tuyến 

giáp còn lại, kèm bóc hết các hạch bạch huyết, hoặc chỉ cắt tuyến giáp không 

thôi. 



 
 

- Nếu tái phát định vị các hạch ở một bên hoặc hai bên cổ sau khi chỉ cắt tuyến 

giáp: lấy hạch làm xét nghiệm giải phẫu bệnh tức thì. Kết quả xét nghiệm nếu 

thấy có di căn thì cần bóc bỏ một đám hoặc toàn bộ các hạch đó đi. 

- Tái phát ở hạch bạch huyết khác sau khi đã bóc bỏ toàn bộ hạch vùng cổ, cũng 

cần phẫu thuật bóc hạch, sau đó dùng iod phóng xạ với liều lượng 100 

miliCurie. 

- Ung thư giáp di căn 

- Ung thư giáp được phát hiện nhờ một di căn hạch: phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến 

giáp kèm bóc hạch. Sau đó dùng Iod phóng xạ. 

- Những di căn khác, bất kỳ ở đâu và bất kể nhiều hay ít, nếu cố định được Iod 

phóng xạ thì cũng sẽ được điều trị bằng chất đồng vị phóng xạ này. 

- Những di căn không cố định iod phóng xạ sẽ được xạ trị bằng phương pháp 

dùng Cobalt thông thường. 

- Ung thư tủy giáp trạng được theo dõi bằng nồng độ calcitonin và kháng nguyên 

carcinom bào thai. 

V.  TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1.Tai biến sau mổ 

1.1. Chảy máu 

- Có thể chảy từ động mạch hoặc tĩnh mạch do khi mổ buộc cầm máu không tốt 

- Thường xuất hiện sau mổ trong vòng 4-6 giờ, vết mổ nề căng ra dần, dẫn lưu 

ra máu đỏ tươi, máu thấm ướt đẫm băng 

- Nếu chảy máu nhiều chèn ép gây khó thở cấp tính. 

- Xử trí: Cắt ngay chỉ khâu, lấy khối máu tụ rồi đưa ngay vào phòng mổ, đừng 

cố đặt ống nội khí quản vì lúc này khí quản bị đẩy lệch và có thể xẹp do khối 

máu tụ, mổ lại cầm máu. 

1.2. Tổn thương dây thần kinh quặt ngược:  

- Giọng nói có thay đổi, khàn, hụt hơi 

- Xử trí: Nếu đứt dây thần kinh quặt ngược thì mổ lại nối dây thần kinh.  

- Theo dõi sau mổ 3 tháng, 6 tháng 



 
 

1.3. Tổn thương tuyến cận giáp 

- Biểu hiện tùy các mức độ khác nhau: 

+ Có thể tê tay chân 

+ Có thể biểu hiện co quắp, nặng có thể suy hô hấp 

- Xử trí: Bù calci đường uống hay đường tĩnh mạch tùy theo mức độ hạ calci và 

biểu hiện lâm sàng. 

2. Tiến triển 

- Ung thư tuyến giáp nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời khối ung thư 

phát triển xâm lấn các tổ chức xung quanh : cơ, khí – thực quản, mạch máu.... 

- Di căn hạch, di căn xa 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Tránh tiếp xúc với các chất, tia phóng xạ 

- Khi cơ thể có các biểu hiện lạ như: mệt mỏi không rõ nguyên nhân, tăng cân 

đột ngột, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn… cần đến khám tại các cơ sở y tế, vì đây 

là biểu hiện của rối loạn hormone tuyến giáp 

- Thường xuyên tự kiểm tra vùng cổ để kịp thời phát hiện các khối u bất thường. 

- Chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý. Duy trì cân nặng ở mức hợp lý. 

- Nếu trong gia đình có tiền sử người thân bị mắc căn bệnh này thì cần khám sức 

khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh và điều trị kịp thời 

- Chế độ ăn: dùng muối iod , sử dụng các thực phẩm giàu iod như tảo, rong biển, 

hải sản, ăn các loại thực phẩm giàu magie tốt cho tuyến giáp như hạt điều, hạch 

nhân,... 

VII. TIÊN LƯỢNG 

1. Theo giai đoạn 

- Hay và cộng sự theo dõi 1500 người bệnh sau 5 năm, tỉ lệ tử vong giai đoạn I 

là 1%, giai đoạn II là 2,06%, giai đoạn III là 5,3% và giai đoạn IV là 77%. 

- De Groot ghi nhận 80-90% giai đoạn I và II sống sót 38 năm, 50% giai đoạn 

III sống sót sau 20 năm, và 0% sống sót đối với giai đoạn IV sau 10 năm. 

2. Theo mô bệnh học 



 
 

Tỷ lệ sống sau 5 năm: 80 - 90% với ung thư biểu mô dạng nhú, 50-70% với 

ung thư biểu mô dạng nang là, 40% với ung thư biểu mô dạng tủy, ung thư biểu 

mô không biệt hóa < 5%. 

2.1. Ung thư giáp dạng biệt hóa 

Qua thống kê, các yếu tố liên quan đến dự hậu như sau: 

- Tuổi chẩn đoán:  trên 40 tiên lượng xấu hơn. 

- Giới tính:   nam giới tỷ lệ sống thấp hơn so với nữ. 

- Kích thước khối u:  trên 4 cm tiên lượng nặng hơn. 

- Mức độ biệt hóa của u nguyên phát. Mức độ lan tại chỗ ngay phẫu thuật lần 

đầu, thâm nhiễm tại chỗ thường tiên lượng xấu hơn chỉ có nhân đơn độc. Nếu 

có hạch cổ, cắt toàn bộ tuyến giáp kết hợp nạo sạch hạch cổ tiên lượng khá hơn. 

- Xạ trị liệu 131I sau phẫu thuật phần u còn sót lại, dự hậu tốt hơn. 

- Dạng ung thư nhú có tiên lượng tốt hơn dạng ung thư nang. 

- Ung thư biểu mô dạng biệt hóa có thể tái phát và di căn sau 10 năm kể từ lúc 

điều trị, bất kể thuộc nhóm giải phẫu bệnh nào và tuổi nào. Phải trên 10 năm 

mới đánh giá tiên lượng được. 

2.2. Ung thư tế bào Hurthle 

Tiên lượng xấu hơn ung thư giáp biệt hóa. 

2.3. Ung thư biểu mô tủy giáp trạng 

Nếu không có di căn xa thì tương đối tốt: 80% có thể sống tới 10 năm. 

Dự phòng iod có thể làm giảm tỉ lệ mắc ung thư giáp. Tránh chiếu tia phóng 

xạ vùng tuyến giáp ở trẻ em giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến giáp. Dùng T4 sau 

phẫu thuật nhằm ức chế TSH cũng cải thiện tiên lượng mặc dù vai trò của ức chế 

TSH trong việc phòng ngừa ung thư giáp chưa được biết rõ. 

2.4. Ung thư giáp dạng không biệt hóa 

Tiên lượng rất xấu, ít người bệnh sống quá 6 tháng, không tới 5% sống tới 5 

năm. 

2.5. U lympho giáp 



 
 

Tỉ lệ sống trên 5 năm 50%. Nếu người bệnh có thương tổn ngoài giáp phối 

hợp thì thời gian sống thấp hơn thương tổn khu trú tại giáp (40% so với 85%). 

Theo phân độ ác tính 

Ðộ ác tính Loại ung thư 

Thấp Ung thư dạng nhú 

Ung thư dạng nang, xâm lấn tối thiểu 

U lympho ác tính tế bào B vùng bờ typ MALT 

Trung bình Ung thư dạng nang, xâm lấn lan rộng 

Ung thư dạng kém biệt hoá 

Ung thư dạng tuỷ 

U lympho ác tính tế bào B lan toả 

Cao Ung thư không biệt hoá 

Ung thư mạch máu 

VIII. KẾT LUẬN 

Ung thư giáp là ung thư tuyến nội tiết thường gặp nhất và đa dạng. Đa số 

ung thư dạng biểu mô biệt hoá, tiến triển âm thầm, giai đoạn ẩn bệnh kéo dài, điều 

trị bao gồm phẫu thuật, xạ trị liệu và hóa trị liệu. Chẩn đoán ngoài lâm sàng cần 

làm siêu âm và giải phẫu bệnh để xác minh dạng ung thư giáp. Đa số người bệnh 

ung thư tuyến giáp thể biệt hóa có tiên lượng tốt nếu được chẩn đoán và điều trị 

sớm, tích cực [1]. 

TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN VÀ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ 

1. Lâm sàng 

Có thể sờ thấy u hoặc không thấy u ( u nhỏ trên lâm sàng không sờ thấy). 

2. Cận lâm sàng 

- Siêu âm có u tuyến giáp 

- Xét nghiệm tế bào nghi ngờ hoặc chẩn đoán xác định là Ung thư tuyến giáp 

TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

Sau phẫu thuật:  

- Bệnh nhân tiến triển tốt, toàn trạng ổn định 



 
 

- Không nhiễm trùng, tụ dịch vết mổ 

- Không khó thở, không co quắp chân tay 

- Nếu tê chân tay chỉ cần uống Calci mà các triệu chứng được cải thiện 

MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 C73 U ác của tuyến giáp  

2 D09.3 Ung thư biểu mô tại chỗ của tuyến giáp 

và tuyến nội tiết khác 
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Phần : PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA NGOẠI TỔNG HỢP 

 

VIÊM RUỘT THỪA CẤP 

 

I. KHÁI NIỆM 

Viêm ruột thừa cấp là bệnh lý cấp cứu ngoại khoa tiêu hóa thường gặp nhất 

[2]. Tại Pháp, tỷ lệ viêm ruột thừa cấp khoảng 40 đến 60 trường hợp trên 100.000 

dân, tại Mỹ có khoảng 300.000 người được mổ cắt ruột thừa trong một năm, với 

tỷ lệ mắc cả đời là 7-14%. Ở Việt Nam tỷ lệ cắt ruột thừa viêm chiếm 40,5 - 49,8% 

tổng số các cấp cứu ổ bụng, tại bệnh viện Việt Đức là 53,38% phẫu thuật cấp cứu 

do bệnh lý cấp cứu vùng bụng[1,5]. 

 Các mã ICD có thể áp dụng cho bệnh nhân viêm ruột thừa hoặc theo dõi 

viêm ruột thừa:  

STT MÃ ICD-10 TÊN CHẨN ĐOÁN TƯƠNG ỨNG 

1 R10 Đau bụng vùng chậu 

2 R10.0  Bụng cấp 

3 R10.1 Đau bụng khu trú bụng trên 

4 R10.2 Đau vùng chậu và đáy chậu 

5 R10.3 Đau khu trú tại các vùng khác của bụng dưới 

6 R10.4 Đau bụng không xác định và đau bụng khác 

7 K 35 Viêm ruột thừa cấp 

8 K35.8  Viêm ruột thừa cấp tính, khác và không đặc hiệu 

9 K35.9 Viêm ruột thừ cấp – không đặc hiệu 

II. NGUYÊN NHÂN 

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

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

ruột, (2) gây tiết T8-T10 thần kinh tạng dẫn đến đau bụng ở vùng thượng vị kéo 

dài từ 4-6 giờ, (3) áp lực trong lòng ruột tăng dẫn đến tăng áp lực trong lòng mạch 



 
 

ở thành ruột thừa đưa đến tắc nghẽn mạch máu và thiếu máu nuôi mô,(4) sự thiếu 

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

phản ứng viêm và xâm nhập vi trùng xuyên qua thành ruột gây viêm phúc mạc 

thành và đau khu trú ở % dưới phải [1,2]. 

* Tắc nghẽn ở lòng ruột thừa (60%) do:  

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

kim, sán dây, là carcinoma, carcinoid. 

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

một nguồn nhiễm, đặc biệt ở trẻ em). 

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

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

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

coli và Bacteroidesyragilis.Vì vậy, ngoài phẫu thuật cắt ruột thừa (mở hay nội 

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

trùng vết mổ và apxe trong ổ bụng với VRT cấp chưa có biến chứng và kháng 

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

là cần thiết [1,2]. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

- Triệu chứng cơ năng: 

+ Triệu chứng gợi ý: đau di chuyển từ thượng vị hay quanh rốn sang hố 

chậu phải, xuất hiện đau khu trú ở hố chậu phải, đau trước, sau đó nôn, bệnh nhân 

thấy người mệt mỏi, sốt. 

+ Triệu chứng không gợi ý: không đau ở hố chậu phải, có tiền sử đau trước 

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

nhân. [1,2,5] 

- Triệu chứng toàn thân 

 



 
 

+ Hội chứng nhiễm khuẩn: vẻ mặt hốc hác, môi khô, lưỡi bẩn. 

- Triệu chứng thực thể 

+ Phản ứng thành bụng: khám nhẹ nhàng vùng hố chậu phải thấy cơ thành bụng 

vùng này căng hơn những vùng khác của ổ bụng. Càng ấn sâu xuống, cảm giác 

co cơ càng tăng, bệnh nhân đau phải nhăn mặt hay đảy tay thầy thuốc ra. 

Triệu chứng ấn đau ở điểm Mc-Bumey, ngoài ra một số điểm khác như điểm Lanz, 

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

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

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

+ Thăm trực tràng hay thăm âm đạo ở phụ nữ thấy thành phải trực tràng hay bờ 

phải túi cùng âm đạo đau [1,5]. 

1.2. Cận lâm sàng 

- Các xét nghiệm dùng trong chẩn đoán xác định: 

Xét nghiệm huyết học: Công thức máu (bạch cầu tăng, bạch cầu đa nhân trung 

tính trên 80%) 

Siêu âm: hình ảnh viêm ruột thừa trên siêu âm là ruột thừa ấn không xẹp với đường 

kính > 6 mm, xung quanh có thể có thâm nhiễm mỡ. Ngoài ra là hình ảnh tăng 

âm, thâm nhiễm mơ xung quanh (dấu của phản ứng viêm) và ổ apxe. 

+ CT scan ổ bụng (tốt nhất là chụp có thuốc cản quang): chẩn đoán chính 

xác tình trạng viêm ruột thừa và dịch ổ bụng, đồng thời phân biệt được với các 

nguyên nhân khác. 

MRI: thường được sử dụng cho các trường hợp VRT khó chẩn đoán ở thai phụ 

hay người chống chỉ định chụp CT Scan ổ bụng [1,5]. 

- Các xét nghiệm dùng trong chẩn đoán bệnh kèm theo và phục vụ phẫu thuật: 

+ Xét nghiệm huyết học: Prothrombin, APTT, máu chảy, HIV, HbsAg, 

HCV, nhóm máu. 

+ Xét nghiệm sinh hóa: glucose, ure, creatinine, điện giải đồ, GOT, GPT, 

protein, albumin. 

+ Xquang ngực thẳng  



 
 

+ Xquang bụng không chuẩn bị 

+ Các xét nghiệm khác: tùy trường hợp cụ thể chỉ định thêm cận lâm sàng 

như làm điện tim, siêu âm tim nếu có bệnh lý về tim mạch,...  [5] 

2. Chẩn đoán phân biệt 

2.1. Với các nguyên nhân khác trong ổ bụng 

Thủng ổ loét dạ dày tá tràng 

Viêm túi mật cấp 

Viêm tụy cấp 

Viêm túi thừa meckel, viêm hạch mạc treo viêm ruột ở trẻ em 

Viêm phần phụ, chửa ngoài tử cung vỡ, vỡ nang hoàng thể, xoắn u nang buồng 

trứng ở phụ nữ 

U manh tràng và tắc ruột ở người già [1,5] 

2.2. Các bệnh lý do tiết niệu 

Cơn đau quặn thận hay viêm đường tiết niệu 

Viêm cơ đái chậu bên phải 

2.3. Một số bệnh lý nội khoa 

Viêm thùy dưới phổi phải, một số trường hợp sốt virus có thể gây đau hố chậu 

phải 

3. Chẩn đoán thể lâm sàng 

3.1. Thể theo vị trí 

- Viêm ruột thừa sau manh tràng 

- Viêm ruột thừa quanh rễ mạc treo. 

- Viêm ruột thừa dưới gan 

- Viêm ruột thừa trong tiểu khung 

3.2. Thể theo cơ địa 

3.2.1. Viêm ruột thừa trẻ em 

Viêm ruột thừa ở lứa tuổi nhũ nhi: rất hiếm gặp, chẩn đoán thường khó khăn, 

thường để muộn khi đã viêm phúc mạc 



 
 

Viêm ruột thừa ở trẻ 2-5 tuổi: những triệu chứng như sốt, ỉa chảy nôn, trằn trọc 

quấy khóc, co chân bên phải gấp vào bụng, bụng chướng la những dấu hiệu rất 

hay gặp trong viêm ruột thừa. Thăm trực tràng một cách nhẹ nhàng thấy thành 

phải trực tràng đau rất có giá trị chẩn đoán. 

3.2.1. Viêm ruột thừa ở phụ nữ có thai 

Trong 6 tháng đầu của thời kỳ thai nghén, triệu chứng viêm ruột thừa khống có 

nhiều khác biệt so với phụ nữ bình thường. Trong 3 tháng cuối tử cung to đẩy 

manh tràng lên cao và xoay ngoài nên điểm đau của ruột thừa bị đảy lên cao và 

lệch ra sau lưng. 

3.2.3. Viêm ruột thừa ở người già 

Các triệu chứng đau chán ăn, buồn nôn, rất thường gặp ở người già nhưng ít rầm 

rộ hơn. Phản ứng thành bụng ở người già rất kín đáo, hay gặp chướng bụng, nhiều 

trường hợp không có sốt. 

3.3. Thể theo diễn biến 

3.3.1. Viêm ruột thừa dễ diễn biến nhanh 

 Sau vài giờ đầu đã dẫn tới viêm phúc mạc tức thì, loại viêm phúc mạc này 

dễ nhầm với viêm phúc mạc do thủng dạ dày. 

3.3.2. Viêm ruột thừa thể hoại tử 

 Bệnh nhân đau dữ dội, không nôn, ỉa chảy phân thối khẳn, thiểu niệu hay 

vô niệu. Mặt xanh tái, đầu chi lạnh,; thân nhiệt thấp; thở nhanh nông, mạch nhanh 

nhỏ khó bắt. 

 Các triệu chứng thực thể mơ hồ kín đáo: bụng không co cứng, phản ứng 

thành bụng không rõ ràng. 

 Khi mở bụng thấy dịch đen bẩn, ruột thừa vỡ từng mảng, mùi thối do tổ 

chức hoại tử. 

3.3.3. Viêm ruột thừa thể nhiễm độc 

 Bệnh cảnh lâm sàng: sốc nhiễm trùng, nhiễm độc do vi khuẩn Gr (-) 

 Dấu hiệu thực thể nghèo nàn, bụng xẹp hay trướng nhẹ, không bao giờ có 

co cứng, phản ứng thành bụng 



 
 

 Dấu hiệu toàn thân rầm rộ: mạch nhanh, huyết áp hạ, khó thở, tím tái, sốt 

nhẹ hoặc giảm nhiệt độ. 

Mở lòng ruột thừa thấy niêm mạc ruột thừa hoại tử. 

3.4. Các thể viêm ruột thừa khác 

3.4.1. Viêm ruột thừa trong túi thoát vị 

3.4.2. Viêm ruột thừa do giun chui vào ruột thừa 

3.1.3. Viêm ruột thừa do lao 

3.1.4. Viêm ruột thừa do thương hàn 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị 

Mổ cấp cứu cắt ruột thừa [1,6]. 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Điều trị trước mổ 

- Thuốc kháng sinh: Sử dụng các kháng sinh có phổ tác dụng chủ yếu trên vi 

khuẩn Gram (-), có thể phải phối hợp với kháng sinh Metronidazole. Một số nhóm 

thuốc kháng sinh thường được sử dụng: nhóm Cephalosporin thế hệ 2, thế hệ 3, 

thế hệ 4; nhóm Quinolon; nhóm Metronidazole; Tinidazole;… 

- Các thuốc điều chỉnh tình trạng mất nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan: 

 + Các dung dịch: Glucose 5%, glucose10%, glucose 20%; Natriclorid 0,9 

%.  

 + Các chất điện giải (Kali, Calci, Magie…) 

- Thuốc giảm đau: tùy thuộc vào mức độ đau, tuổi, bệnh lý phối hợp của người 

bệnh,...Một số nhóm thuốc giảm đau có thể sử dụng: Dẫn xuất của Anilin 

(paracetamol); dẫn xuất của acid phenylacetic (Diclophenac); nhóm giảm đau 

trung ương (Morphine, Pethidin);… 

- Các thuốc điều trị bệnh lý phối hợp (nếu có): thuốc điều trị đái tháo đường; thuốc 

hạ huyết áp; thuốc lợi tiểu;... [1,2,5] 

2.2. Phẫu thuật 

 Phẫu thuật nội soi hoặc phẫu thuật mở cắt ruột thừa. 



 
 

Nếu ổ bụng có dịch phải lấy dịch nuôi cấy vi trùng và làm kháng sinh đồ. 

Lấy ruột thừa làm xét nghiệm giải phẫu bệnh lý. 

2.3. Điều trị sau mổ 

* Thuốc: 

- Sử dụng kháng sinh: như phần 2.1. Khi có kết quả nuôi cấy vi khuẩn, sử dụng 

kháng sinh theo kháng sinh đồ. 

- Các thuốc điều chỉnh tình trạng mất nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan: 

như phần 2.1. 

- Các dung dịch nuôi dưỡng đường tĩnh mạch (nếu người bệnh ăn uống kém hoặc 

không ăn được). Các dung dịch nuôi dưỡng gồm: Dung dịch chứa acid amin 

(Amigol); dung dịch chứa Lipid (Lipovenous); dung dịch 3 thành phần chứa đạm, 

mỡ, đường (Compilipid, Mg-Tan,…); dung dịch keo (albumin);… 

- Sử dụng thuốc giảm đau: như phần 2.1. 

- Các thuốc chống viêm: alphachymotripsin, lydosinat … 

- Các thuốc điều trị bệnh lý phối hợp (nếu có): như phần 2.1. 

* Chế độ chăm sóc: 

- Thay băng vết mổ. 

- Chăm sóc ống dẫn lưu (nếu có). 

- Vận động sớm sau mổ. 

- Vỗ rung với các trường hợp bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý hô hấp. 

* Chế độ dinh dưỡng: 

- Cho ăn sớm sau 6 tiếng sau mổ, hoặc theo chỉ định của phẫu thuật viên. Nuôi 

dưỡng đường tĩnh mạch: như phần 2.1. 

- Ăn cháo, uống sữa, ăn cơm (tùy theo diễn biến của từng người bệnh). 

*  Các chỉ tiêu cần theo dõi, đánh giá trong quá trình điều trị  

- Lâm sàng: có sốt không; tình trạng bụng, vết mổ khô/nhiễm trùng; dịch qua dẫn 

lưu; đại tiện bình thường/rối loạn;… 



 
 

- Cận lâm sàng: Xét nghiệm lại công thức máu; sinh hóa máu (chức năng gan, 

thận, đạm máu…); siêu âm hoặc chụp CT scan ổ bụng khi nghi ngờ biến chứng 

sau mổ [1,5]. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Các biến chứng của viêm ruột thừa 

- Viêm phúc mạc ruột thừa 

- Áp xe ruột thừa 

- Đám quánh ruột thừa 

2. Biến chứng sau mổ [1,6] 

2.1. Chảy máu sau mổ 

Chảy máu trong ổ bụng do mạch máu mạc treo ruột thừa bị tuột hoặc cầm máu 

không kỹ, do bóc tách manh tràng khỏi thành bụng, chảy máu từ mạc nối lớn, 

thành bụng,... 

2.2. Viêm phúc mạc sau mổ: do mủ lau chưa sạch hoặc bục gốc ruột thừa. Cần 

phải mổ lại sớm làm sạch ổ bụng hoặc xử trí gốc ruột thừa.  

2.3. Rò manh tràng. 

2.4. Tắc ruột sau mổ: có thể xuất hiện sớm sau mổ hoặc xa nhiều năm sau mổ. 

Tắc ruột sớm thường liên quan đến ổ nhiêm khuẩn trong ổ bụng, tắc ruột xa sau 

mổ là do dây chằng hoặc dính ruột hình thành sau mổ. 

2.5. Abcess túi cùng Douglas: Thường gặp sau mổ viêm phúc mạc, do lau bụng 

và dẫn lưu không tốt. Phát hiện được quãng ngày thứ 5 sau mổ: Sốt, đau hạ vị 

kèm có các triệu chứng kích thích trực tràng hoặc bàng quang như mót rặn và ỉa 

nhiều lần ra mũi nhày, đái rắt,...thăm trực tràng thấy có khối phồng ở thành trước 

trực tràng căng đau, siêu âm giúp xác định khối abces.  

Xử trí: Kháng sinh toàn thân, thụt nước ấm hậu môn,.. sau vài ngày sẽ trích tháo 

mủ ổ abcess qua đường trực tràng (trích dẫn lưu ngoài phúc mạc). 

2.6. Nhiễm trùng vết mổ [2,3,4]. 

VI. PHÒNG BỆNH 



 
 

 Khi bệnh nhân có dấu hiệu đau bụng, đặc biệt đau tại vùng bụng dưới bên 

phải cần đến khám ngay tại các cơ sở y tế có đủ năng lực chuyên môn để tránh bỏ 

sót viêm ruột thừa cấp dẫn đến áp xe ruột thừa, viêm phúc mạc ruột thừa.  

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

 Chẩn đoán xác định hoặc nghi ngờ Viêm ruột thừa cấp khi có đau bụng hố 

chậu phải kèm theo sốt, bạch cầu tăng. Siêu âm hoặc cắt lớp vi tính có ruột thừa 

tăng kích thước. 

VIII. TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

- Người bệnh tỉnh táo, không sốt, không đau bụng, ăn uống được, đại tiểu tiện 

bình thường.  

- Khám: bụng mềm, vết mổ khô, không có biến chứng sau mổ 

- Tái khám khi đau hoặc sau ra viện 01 tháng. 
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VIÊM PHÚC MẠC RUỘT THỪA 

 

I. KHÁI NIỆM 

Viêm phúc mạc ruột thừa là một biến chứng nặng, nguy hiểm và hay gặp 

của bệnh viêm ruột thừa cấp [4]. Tình trạng này xảy ra khi viêm ruột thừa không 

được phát hiện và điều trị sớm dẫn đến tình trạng vỡ mủ vào trong ổ bụng, làm 

viêm nhiễm khắp ổ bụng, sốc nhiễm trùng. [1,3] 

 Các mã ICD – 10 có thể áp dụng cho bệnh nhân viêm phúc mạc ruột thừa:  

STT MÃ ICD -10 TÊN CHẨN ĐOÁN TƯƠNG ỨNG 

1 K35.0 Viêm ruột thừa có viêm phúc mạc toàn bộ 

2 K35.2 Viêm ruột thừa cấp tính kèm theo viêm phúc mạc toàn 

bộ 

3 K35.3 Viêm ruột thừa cấp tính kèm viêm phúc mạc khu trú 

4 K65.0 Viêm phúc mạc cấp 

5 K65.8 Viêm phúc mạc khác 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Viêm ruột thừa cấp không được phát hiện và xử lý kịp thời dẫn đến vỡ mủ vào 

ổ bụng. 

- Áp xe ruột thừa vỡ mủ gây viêm phúc mạc thì 2. [1,2] 

III. CHẨN ĐOÁN:  

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

- Triệu chứng cơ năng: 

 + Đau bụng: thường là bắt đầu đau từ hố chậu phải sau đó lan khắp bụng. 

Thời gian từ khi có dấu hiệu đau đầu tiên đến khi vào viện thường gặp nhất là trên 

48h.  

 + Ỉa lỏng: các trường hợp viêm phúc mạc ruột thừa có thể có ỉa lỏng do ruột 

bị kích thích bởi dịch mủ.  



 
 

 + Nôn: do liệt ruột  

 + Khai thác tiền sử trong thời gian bị đau có thể bệnh nhân đã được điều trị 

ở tuyến dưới hoặc tự ý điều trị thuốc kháng sinh, giảm đau, chống viêm, men tiêu 

hóa nhưng không đỡ  

- Triệu chứng toàn thân:  

 + Dấu hiệu nhiễm trùng toàn thân: Sốt 37,5 - 38°C, vẻ mặt hốc hác, môi 

khô, lưỡi bẩn. 

- Triệu chứng thực thể: 

 + Bụng trướng nhẹ hoặc vừa 

+ Có cảm ứng phúc mạc toàn ổ bụng 

 + Vùng hố chậu phải có thể vẫn khám thấy phản ứng thành bụng mạnh hơn 

so với các vùng khác của ổ bụng 

 + Có thể sờ thấy khối ở hố chậu phải với các trường hợp áp xe ruột thừa vỡ 

gây viêm phúc mạc thì 2. 

 + Nghe có thể thấy nhu động ruột giảm hoặc mất. [1,2,3] 

1.2. Cận lâm sàng [1,2,5] 

- Các xét nghiệm dùng trong chẩn đoán xác định: 

+ Xét nghiệm huyết học: Công thức máu (bạch cầu tăng, bạch cầu đa nhân 

trung tính tăng) 

+ Siêu âm ổ bụng: hình ảnh viêm ruột thừa trên siêu âm là ruột thừa ấn 

không xẹp với đường kính > 6 mm.  Có thể thấy thành ruột thừa mất liên tục hoặc 

có sỏi phân trong lòng ruột thừa. Có thể thấy dịch tự do ổ bụng hoặc xung quanh 

ruột thừa. 

+ CT scan ổ bụng (tốt nhất là chụp có thuốc cản quang): chẩn đoán chính 

xác tình trạng viêm ruột thừa và dịch ổ bụng, đồng thời phân biệt được với các 

nguyên nhân khác. 

+ MRI: thường được sử dụng cho các trường hợp VRT khó chẩn đoán ở 

thai phụ hay người chống chỉ định chụp CT bụng (độ nhạy là 100% và độ đặc 

hiệu là 98%). 



 
 

+ Xét nghiệm vi sinh: xét nghiệm vi sinh dịch mủ ổ bụng trong quá trình 

phẫu thuật để khẳng định chính xác sự có mặt của vi khuẩn trong ổ phúc mạc đồng 

thời làm kháng sinh đồ để điều trị hậu phẫu. 

- Các xét nghiệm dùng trong chẩn đoán bệnh kèm theo và phục vụ phẫu 

thuật: 

+ Xét nghiệm huyết học: Prothrombin, APTT, máu chảy, HIV, HbsAG, 

HCV, nhóm máu. 

+ Xét nghiệm sinh hóa: glucose, ure, creatinine, điện giải đồ, GOT, GPT, 

protein, albumin. 

+ Xquang ngực thẳng  

+ Xquang bụng không chuẩn bị 

+ + Các xét nghiệm khác: tùy trường hợp cụ thể như làm điện tim, siêu âm 

tim nếu có bệnh lý về tim mạch,...  [1,5] 

2. Chẩn đoán phân biệt [1,2] 

2.1. Tình trạng viêm phúc mạc do nguyên nhân khác 

- Viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng 

- Viêm phúc mạc tiểu khung do viêm phần phụ 

- Viêm phúc mạc do viêm hoại tử túi thừa đại tràng, ruột non 

- Viêm phúc mạc do thấm mật phúc mạc 

2.2. Các bệnh lý khác không phải viêm phúc mạc  

- Viêm tụy cấp 

- Tắc ruột cơ giới 

- Liệt ruột cơ năng 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị  

- Mổ cấp cứu càng sớm càng tốt. 

- Vừa hồi sức vừa mổ với các trường hợp bệnh nhân có nhiễm trùng nhiễm độc 

nặng.[1,2] 

2. Điều trị cụ thể 



 
 

2.1. Điều trị trước mổ 

- Các thuốc điều chỉnh tình trạng mất nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan: 

 + Các dung dịch: Glucose 5%, Natriclorid 0,9 %.  

 + Các chất điện giải (Kali, Calci, Magie…) 

 + Số lượng dịch truyền phụ thuộc vào toàn trạng người bệnh, mạch huyết áp, 

áp lực TMTT và số lượng nước tiểu/giờ... 

- Các thuốc kháng sinh: Sử dụng theo nguyên tắc kháng sinh phổ rộng, liều cao 

và phối hợp với kháng sinh Metronidazole . Một số nhóm thuốc kháng sinh thường 

được sử dụng: nhóm Cephalosporin thế hệ 2, thế hệ 3, thế hệ 4; nhóm Quinolon; 

nhóm Imipenem;.. 

- Sử dụng thuốc giảm đau: tùy thuộc vào mức độ đau, tuổi, bệnh lý phối hợp của 

người bệnh,...Một số nhóm thuốc giảm đau có thể sử dụng: Dẫn xuất của Anilin 

(paracetamol); dẫn xuất của acid phenylacetic (Diclophenac); nhóm giảm đau 

trung ương (Morphine, Pethidin);… 

- Các thuốc điều trị bệnh lý phối hợp (nếu có): thuốc điều trị đái tháo đường; thuốc 

hạ huyết áp; thuốc lợi tiểu,.. 

- Đặt sonde dạ dày, sonde tiểu để theo dõi nước tiểu. [1,2,5] 

2.2. Phẫu thuật 

-  Phẫu thuật nội soi hoặc phẫu thuật mở cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu 

(nếu cần). 

- Lấy dịch ổ bụng hoặc giả mạc nuôi cấy vi trùng và làm kháng sinh đồ. 

- Lấy ruột thừa làm xét nghiệm giải phẫu bệnh lý.[3,4] 

2.3. Điều trị sau mổ 

* Thuốc: 

- Sử dụng kháng sinh: như phần 2.1. Khi có kết quả nuôi cấy vi khuẩn, sử dụng 

kháng sinh theo kháng sinh đồ. 

- Các thuốc điều chỉnh tình trạng mất nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan: 

như phần 2.1. 



 
 

- Các dung dịch nuôi dưỡng đường tĩnh mạch (nếu người bệnh ăn uống kém hoặc 

không ăn được). Các dung dịch nuôi dưỡng gồm: Dung dịch chứa acid amin 

(Amigol); dung dịch chứa Lipid (Lipovenous); dung dịch 3 thành phần chứa đạm, 

mỡ, đường (Compilipid, Mg-Tan,…); dung dịch keo (albumin);… 

* Chế độ chăm sóc: 

- Thay băng vết mổ. 

- Chăm sóc ống dẫn lưu. 

- Vận động sớm sau mổ. 

- Vỗ rung với các trường hợp bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý hô hấp. 

* Chế độ dinh dưỡng: 

- Nhịn ăn trong những ngày đầu sau mổ đến khi có trung tiện, hoặc theo chỉ định 

của phẫu thuật viên, sử dụng các dung dịch nuôi dưỡng đường tĩnh mạch ở trên. 

- Ăn cháo, uống sữa, ăn cơm (tùy theo diễn biến của từng người bệnh). 

*  Các chỉ tiêu cần theo dõi, đánh giá trong quá trình điều trị  

- Lâm sàng: có sốt không; tình trạng bụng, vết mổ khô/nhiễm trùng; dịch qua dẫn 

lưu; đại tiện bình thường/rối loạn;… 

- Cận lâm sàng: Xét nghiệm lại công thức máu; sinh hóa máu (chức năng gan, 

thận, đạm máu…); siêu âm hoặc chụp CT scan ổ bụng khi nghi ngờ biến chứng 

sau mổ. 

V. BIẾN CHỨNG [1,3,4,6] 

2.1. Chảy máu sau mổ 

Chảy máu trong ổ bụng do mạch máu mạc treo ruột thừa bị tuột hoặc cầm 

máu không kỹ, do bóc tách manh tràng khỏi thành bụng, chảy máu từ mạc nối 

lớn, thành bụng,... 

2.2. Viêm phúc mạc sau mổ: do mủ lau chưa sạch hoặc bục gốc ruột thừa. Cần 

phải mổ lại sớm làm sạch ổ bụng hoặc xử trí gốc ruột thừa.  

2.3. Rò manh tràng. 



 
 

2.4. Tắc ruột sau mổ: có thể xuất hiện sớm sau mổ hoặc xa nhiều năm sau mổ. 

Tắc ruột sớm thường liên quan đến ổ nhiêm khuẩn trong ổ bụng, tắc ruột xa sau 

mổ là do dây chằng hoặc dính ruột hình thành sau mổ. 

2.5. Abcess túi cùng Douglas: Thường gặp sau mổ viêm phúc mạc, do lau bụng 

và dẫn lưu không tốt. Phát hiện được quãng ngày thứ 5 sau mổ: Sốt, đau hạ vị 

kèm có các triệu chứng kích thích trực tràng hoặc bàng quang như mót rặn và ỉa 

nhiều lần ra mũi nhày, đái rắt,...thăm trực tràng thấy có khối phồng ở thành trước 

trực tràng căng đau, siêu âm giúp xác định khối abces.  

Xử trí: Kháng sinh toàn thân, thụt nước ấm hậu môn,.. sau vài ngày sẽ trích tháo 

mủ ổ abcess qua đường trực tràng (trích dẫn lưu ngoài phúc mạc). 

2.6. Nhiễm trùng vết mổ  

VI. PHÒNG BỆNH 

 Khi bệnh nhân có dấu hiệu đau bụng, đặc biệt đau tại vùng bụng dưới bên 

phải cần đến khám ngay tại các cơ sở y tế có đủ năng lực chuyên môn để tránh bỏ 

sót viêm ruột thừa cấp dẫn đến viêm phúc mạc ruột thừa.  

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

 Chẩn đoán xác định hoặc nghi ngờ viêm phúc mạc ruột thừa khi có hội 

chứng nhiễm trùng kết hợp với hội chứng viêm phúc mạc. 

VIII. TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

- Người bệnh tỉnh táo, không sốt, không đau bụng, ăn uống được, đại tiểu tiện 

bình thường.  

- Khám: bụng mềm, vết mổ khô, không có biến chứng sau mổ 

- Tái khám khi đau hoặc sau ra viện 01 tháng. 
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ÁP - XE RUỘT THỪA 

 

I. ĐỊNH NGHĨA 

Áp xe ruột thừa là hậu quả của ruột thừa vỡ mủ, được các cơ quan lân cận 

bao bọc lại thành ổ áp xe trong ổ bụng. [1,5] 

Các mã ICD – 10 có thể áp dụng cho bệnh nhân áp xe ruột thừa: 

STT MÃ ICD TÊN CHẨN ĐOÁN TƯƠNG ỨNG 

1 K35.1 Viêm ruột thừa cấp với áp xe phúc mạc 

2 K35.3 Viêm ruột thừa cấp tính kèm viêm phúc mạc khu 

trú 

3 K36 Viêm ruột thừa khác 

4 K37 Viêm ruột thừa không đặc hiệu 

 

II. NGUYÊN NHÂN 

Ruột thừa viêm mủ không được phát hiện và điều trị kịp thời và đúng cách. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định  

1.1. Lâm sàng 

- Triệu chứng cơ năng: 

 + Triệu chứng gợi ý: đau di chuyển từ thượng vị hay quanh rốn sang hố chậu 

phải; xuất hiện đau khu trú ở hố chậu phải, đau trước, sau đó nôn; bệnh nhân thấy 

người mệt mỏi, sốt. Triệu chứng đau thường xuất hiện trước nhiều ngày. 

 + Triệu chứng không gợi ý: không đau ở hố chậu phải, có tiền sử đau trước 

đó. 

 + Bệnh nhân có thể đã được điều trị thuốc kháng sinh hoặc/và chống viêm. 

- Triệu chứng toàn thân: 

 Hội chứng nhiễm khuẩn: Sốt 37,5 - 38°C, vẻ mặt hốc hác, môi khô, lưỡi bẩn. 

- Triệu chứng thực thể: 



 
 

 + Khám bụng có thể thấy bụng trướng ở các mức độ khác nhau 

 + Phần lớn sờ thấy khối vùng hố chậu phải chắc, ấn đau, di động hạn chế. 

 + Phản ứng thành bụng và cảm ứng phúc mạc tùy từng trường hợp. [1,2,5] 

1.2. Cận lâm sàng 

Các xét nghiệm dùng trong chẩn đoán xác định: 

 + Xét nghiệm huyết học: công thức máu. 

 + Siêu âm ổ bụng: hình ảnh viêm ruột thừa trên siêu âm là ruột thừa ấn 

không xẹp với đường kính > 6 mm. Ngoài ra là hình ảnh tăng âm, thâm nhiễm mỡ 

xung quanh (dấu của phản ứng viêm) và ổ áp xe. 

 + CT scan ổ bụng (tốt nhất là chụp có thuốc cản quang): chẩn đoán chính 

xác tình trạng viêm ruột thừa và ổ áp xe, đồng thời phân biệt được với các nguyên 

nhân khác. 

 + MRI: thường được sử dụng cho các trường hợp VRT khó chẩn đoán ở 

thai phụ hay người chống chỉ định chụp CT scan ổ bụng. 

Các xét nghiệm dùng trong chẩn đoán bệnh kèm theo và phục vụ phẫu thuật: 

 + Xét nghiệm huyết học: Prothrombin, APTT, máu chảy, Fibrinogen, HIV, 

HbsAG, HCV, nhóm máu. 

 + Xét nghiệm sinh hóa: glucose, ure, creatinine, điện giải đồ, GOT, GPT, 

protein, albumin. 

 + Xquang ngực thẳng. 

 + Các xét nghiệm khác: tùy trường hợp cụ thể như làm điện tim, siêu âm 

tim nếu có bệnh lý về tim mạch; Xquang ổ bụng nếu nghi ngờ đau do nguyên 

nhân khác (sỏi niệu quản, tắc ruột),...  [1,5] 

2. Chẩn đoán phân biệt 

2.1. Với các nguyên nhân khác trong ổ bụng 

- Thủng ổ loét dạ dày tá tràng. 

- Viêm túi mật cấp. 

- Viêm tụy cấp. 

- Viêm túi thừa manh tràng, viêm túi thừa meckel. 



 
 

- Viêm ruột, viêm hạch mạc treo. 

- Ở phụ nữ cần chẩn đoán phân biệt với các bệnh sau: viêm phần phụ, chửa ngoài 

tử cung vỡ, vỡ nang hoàng thể, xoắn u nang buồng trứng. 

- U manh tràng và tắc ruột ở người già. 

2.2. Các bệnh lý do tiết niệu 

- Cơn đau quặn thận do sỏi thận, sỏi niệu quản; viêm đường tiết niệu. 

- Viêm cơ đái chậu bên phải. 

2.3. Một số bệnh lý nội khoa 

- Viêm thùy dưới phổi phải, một số trường hợp sốt virus có thể gây đau hố chậu 

phải. 

- Viêm gan. [1,5] 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Nguyên tắc điều trị 

- Chủ yếu là điều trị nội khoa, mổ cắt ruột thừa khi bệnh nhân đau lại sau khi ra 

viện hoặc sau ra viện ít nhất 02 tháng. 

- Mổ cấp cứu khi ổ áp xe có nguy cơ vỡ gây viêm phúc mạc; thất bại sau khi điều 

trị nội khoa hoặc thủ thuật. 

- Đặt sone dạ dày nếu trướng bụng nhiều, nôn hoặc có nghi tổn thương kèm theo. 

- Đặt sone tiểu nếu có bí tiểu hoặc cần theo dõi nước tiểu. 

- Làm xét nghiệm giải phẫu bệnh, kháng sinh đồ trong mổ. [1,2,5,6] 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Điều trị nội khoa 

* Chỉ định: khi viêm ruột thừa tạo đám quánh hoặc ổ áp xe kích thước dưới 05cm 

trong ổ bụng. 

* Thuốc: 

- Các thuốc điều chỉnh tình trạng mất nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan: 

 + Các loại dung dịch: Glucose 5%, glucose10%, glucose 20%; Natriclorid 

0,9 %.  

 + Các chất điện giải (Kali, Calci, Magie…) 



 
 

 + Số lượng dịch truyền phụ thuộc vào toàn trạng người bệnh, mạch huyết áp, 

áp lực TMTT và số lượng nước tiểu/giờ... 

- Các thuốc kháng sinh: Sử dụng theo nguyên tắc dùng kháng sinh phổ rộng, liều 

cao và phối hợp với kháng sinh Metronidazole. Một số nhóm thuốc kháng sinh 

thường được sử dụng: nhóm Cephalosporin thế hệ 2, thế hệ 3, thế hệ 4; nhóm 

Quinolon; nhóm Imipenem; nhóm Metronidazole; Tinidazole;… 

- Sử dụng thuốc giảm đau, giãn cơ: tùy thuộc vào mức độ đau, tuổi, bệnh lý phối 

hợp của người bệnh,...Một số nhóm thuốc giảm đau có thể sử dụng: Dẫn xuất của 

Anilin (paracetamol); dẫn xuất của acid phenylacetic (Diclophenac); nhóm giảm 

đau trung ương (Morphine, Pethidin);… 

- Các thuốc chống viêm: alphachymotripsin, lydosinat … 

- Các thuốc điều trị bệnh lý phối hợp (nếu có): thuốc điều trị đái tháo đường; thuốc 

hạ huyết áp; thuốc lợi tiểu;... 

* Chế độ chăm sóc: vận động nhẹ nhàng. 

* Chế độ dinh dưỡng: 

- Nuôi dưỡng đường tĩnh mạch (nếu người bệnh ăn uống kém hoặc không ăn 

được). Các dung dịch nuôi dưỡng gồm: Dung dịch chứa acid amin (Amigol); dung 

dịch chứa Lipid (Lipovenous); dung dịch 3 thành phần chứa đạm, mỡ, đường 

(Compilipid, Mg-Tan,…); dung dịch keo (albumin);… 

- Ăn cháo, uống sữa, ăn cơm (tùy theo diễn biến của từng người bệnh). 

* Các chỉ tiêu cần theo dõi, đánh giá trong quá trình điều trị: 

- Lâm sàng: đau hố chậu phải tăng/giảm; sốt tăng/giảm; khối hố chậu phải to/nhỏ 

đi; đại tiện bình thường/rối loạn. 

- Cận lâm sàng: Xét nghiệm lại công thức máu; sinh hóa máu (chức năng gan, 

thận, đạm máu…); siêu âm ổ bụng; CT scan ổ bụng.[1,2,5,6] 

2.2. Điều trị bằng thủ thuật 

* Chỉ định:  

- Khi ổ áp xe có kích thước trên 05cm, có dịch mủ, khí trên siêu âm hoặc CT scan. 

- Điều trị kháng sinh không đáp ứng.  



 
 

Chỉ định chọc hút hoặc dẫn lưu ổ áp xe dưới hướng dẫn của siêu âm hoặc CTscan 

ổ bụng; lấy dịch ổ áp xe nuôi cấy vi khuẩn làm kháng sinh đồ. 

* Thuốc điều trị sau thủ thuật: như phần 2.1. Khi có kết quả kháng sinh đồ điều 

chỉnh thuốc kháng sinh theo kháng sinh đồ. 

* Chế độ chăm sóc: 

 + Chăm sóc ống dẫn lưu hàng ngày: thay băng, bơm rửa,... 

 + Vận động nhẹ nhàng. 

* Chế độ dinh dưỡng: như phần 2.1. 

* Các chỉ tiêu cần theo dõi, đánh giá sau thủ thuật: như phần 2.1. 

2.3. Điều trị ngoại khoa 

2.3.1. Phẫu thuật cắt ruột thừa 

* Chỉ định:  

- Khi ổ áp xe ruột thừa có kích thước trên 05 cm không có điều kiện để chọc 

hút/dẫn lưu hoặc thất bại sau khi chọc hút/dẫn lưu. 

- Điều trị nội khoa, chọc hút điều trị không hiệu quả 

- Áp xe ruột thừa vỡ, gây viêm phúc mạc thì 2.  

- Sau khi điều trị áp xe hoặc đám quánh ruột thừa đã ổn định (sau điều trị ít nhất 

02 tháng) 

* Kỹ thuật: Cắt ruột thừa bằng phương pháp mổ mở hoặc mổ nội soi; làm sạch ổ 

áp xe, dẫn lưu rộng rãi (nếu cần). Lấy dịch mủ nuôi cấy vi khuẩn; lấy ruột thừa 

làm xét nghiệm giải phẫu bệnh. [1,2,5] 

2.3.2. Điều trị sau mổ 

* Thuốc: 

- Các thuốc điều chỉnh tình trạng mất nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan: 

như phần 2.1. 

- Sử dụng kháng sinh: như phần 2.1. Khi có kết quả nuôi cấy vi khuẩn, sử dụng 

kháng sinh theo kháng sịnh đồ. 

- Sử dụng thuốc giảm đau: như phần 2.1. 

- Các thuốc chống viêm: alphachymotripsin, lydosinat … 



 
 

- Các thuốc điều trị bệnh lý phối hợp (nếu có): như phần 2.1. 

* Chế độ chăm sóc:  

- Thay băng vết mổ. 

- Chăm sóc ống dẫn lưu. 

- Vận động sớm sau mổ. 

* Chế độ dinh dưỡng: 

- Nuôi dưỡng đường tĩnh mạch: như phần 2.1. 

- Ăn cháo, uống sữa, ăn cơm (tùy theo diễn biến của từng người bệnh). 

* Các chỉ tiêu cần theo dõi, đánh giá sau mổ: 

- Lâm sàng: có sốt không; vết mổ khô/nhiễm trùng; dịch qua dẫn lưu; đại tiện bình 

thường/rối loạn;… 

- Cận lâm sàng: Xét nghiệm lại công thức máu; sinh hóa máu (chức năng gan, 

thận, đạm máu…); siêu âm hoặc chụp CT scan ổ bụng khi nghi ngờ biến chứng 

sau mổ. 

V. BIẾN CHỨNG SAU MỔ 

1. Chảy máu sau mổ 

2. Abcess thành bụng là biến chứng thường gặp nhất. Tỷ lệ tăng dần lên theo giai 

đoạn bệnh, việc sử dụng kháng sinh dự phòng làm giảm tỷ lệ abcess thành bụng 

3. Viêm phúc mạc sau mổ: nguyên nhân là mỏm ruột thừa, bục mỏm ruột thừa 

ít khi do tuột chỉ buộc mà chủ yếu là quá trình hoại tử do nhiễm khuẩn từ ruột 

thừa lan sàng đáy manh tràng. Cần phải mổ lại sớm và hồi sức tích cực sau mổ. 

4. Viêm phúc mạc khu trú (abcess trong ổ bụng): nguyên nhân là do bục gốc 

ruột thừa hoặc do lau mủ ổ bụng chưa sạch. 

5. Rò manh tràng 

6. Tắc ruột sau mổ: có thể xuất hiện sớm sau mổ hoặc xa nhiều năm sau mổ. Tắc 

ruột sớm thường liên quan đến ổ nhiêm khuẩn trong ổ bụng, tắc ruột xa sau mổ la 

do dây chằng hoặc dính ruột hình thành sau mổ. 

7. Abcess túi cùng Douglas: Thường gặp sau mổ viêm phúc mạc, do lau bụng và 

dẫn lưu không tốt. Phát hiện được quãng ngày thứ 5 sau mổ: Sốt, đau hạ vị kèm 



 
 

có các triệu chứng kích thích trực tràng hoặc bàng quang như mót rặn và ỉa nhiều 

lần ra mũi nhày, đái rắt,...thăm trực tràng thấy có khối phồng ở thành trước trực 

tràng căng đau, siêu âm giúp xác định khối abces.  

Xử trí: Kháng sinh toàn thân, thụt nước ấm hậu môn,.. sau vài ngày sẽ trích tháo 

mủ ổ abcess qua đường trực tràng (trích dẫn lưu ngoài phúc mạc).[2,3,4,5] 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Khi có đau bụng nên đi khám để loại trừ viêm ruột thừa, tránh bỏ sót tổn thương, 

điều trị không đúng cách dẫn đến biến chứng viêm phúc mạc hoặc áp xe ruột thừa 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

 Chẩn đoán xác định viêm phúc mạc ruột thừa thể khu trú khi có đau bụng hố 

chậu phải kèm theo sốt. Qua thăm khám hoặc siêu âm hoặc cắt lớp vi tính ổ bụng 

có khối vùng HCP. 

VIII. TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

1. Người bệnh sau điều trị nội khoa 

- Người bệnh tỉnh táo, không sốt, không đau bụng, ăn uống được.  

- Khám: bụng mềm, sờ thấy khối, ranh giới không rõ, ấn không đau. 

- Siêu âm hoặc CT scan ổ bụng: không thấy hình ảnh ổ áp xe tại hố chậu phải. 

- Tái khám khi đau hoặc sau ra viện  01 tháng. 

2. Người bệnh sau điều trị thủ thuật 

- Người bệnh tỉnh táo, không sốt, không đau bụng, ăn uống được.  

- Khám: bụng mềm, sờ thấy khối nhỏ hoặc không rõ khối, ấn không đau. 

- Siêu âm hoặc CT scan ổ bụng: không thấy hình ảnh ổ áp xe tại hố chậu phải. 

- Tái khám khi đau hoặc sau ra viện 01 tháng. 

3. Người bệnh sau điều trị phẫu thuật 

- Người bệnh tỉnh táo, không sốt, không đau bụng, ăn uống được.  

- Khám bụng: vết mổ liền tốt; không có các biến chứng sau mổ. 

- Tái khám sau 1 tháng. 
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SỎI TÚI MẬT VÀ BIẾN CHỨNG VIÊM TÚI MẬT 

 

I. KHÁI NIỆM 

- Túi mật có nhiệm vụ lưu giữ mật - chất lỏng được sản xuất bởi gan gồm có nhiều 

thành phần như: cholesterol, bilirubin (sắc tố mật) và muối mật…[2]Trong bữa 

ăn, túi mật co bóp để đưa dịch mật vào ruột non, hỗ trợ tiêu hóa chất béo. 

- Sỏi túi mật được hình thành khi có sự lắng đọng, kết tụ của các thành phần trong 

dịch mật, có kích thước dao động từ vài mm đến vài cm. 

- Sỏi túi mật là bệnh thường gặp ở nước ta, chiếm tới khoảng 8 – 10% dân số [2]. 

Ban đầu, những triệu chứng của sỏi có thể rất mơ hồ và thường chỉ phát hiện tình 

cờ qua thăm khám sức khỏe định kỳ, hoặc khi sỏi đã gây ra biến chứng 

- Các mã ICD tương ứng sỏi túi mật: 

STT ICD -10 CHẨN ĐOÁN TƯƠNG ỨNG 

1  K80.0 Sỏi túi mật có viêm túi mật cấp 

2 K80.1 Sỏi túi mật có viêm túi mật khác 

3 K80.2 Sỏi túi mật không có viêm túi mật 

4 K81.1 Viêm túi mật mạn 

5 K81.0 Viêm túi mật cấp 

6 K81.8 Viêm túi mật thể khác 

7 K81.9 Viêm túi mật không đặc hiệu 

8 K82 Bệnh khác của túi mật 

9 K82.0 Tắc túi mật 

10 K82.2 Thủng túi mật 

11 K82.3 Dò túi mật 

12 K82.4 Tích tụ Cholesterol ở túi mật 

13 K82.8 Bệnh đặc hiệu khác của túi mật 

14 K82.9 Bệnh của túi mật, không đặc hiệu 

II. NGUYÊN NHÂN 



 
 

- Sỏi túi mật được hình thành chủ yếu từ sự kết tụ của cholesterol, do mất cân 

bằng của các thành phần có trong dịch mật. Ví dụ như khi lượng cholesterol ở 

trong dịch mật gia tăng quá mức, vượt quá khả năng hòa tan của muối mật hay 

khi lượng muối mật giảm đi sẽ dẫn tới hình thành sỏi cholesterol. [1], [2]  

- Ngoài ra, còn có thể gặp sỏi sắc tố mật hình thành do sự kết tụ của bilirubin 

trong một số bệnh như thiếu máu hồng cầu liềm, xơ gan…[2] 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

- Triệu chứng cơ năng 

+ Đau vùng HSP, có khi không đau chỉ phát hiện bệnh tình cờ khi siêu âm 

ổ bụng 

+ Có biểu hiện nhiễm trùng trong trường hợp có viêm túi mật như sốt, môi 

khô, lưỡi bẩn. 

+ Không có biểu hiện vàng da, vàng mắt trừ trường hợp có bệnh lý kèm 

theo như sỏi OMC, viêm gan, xơ gan, hoặc sỏi kẹt cổ túi mật. 

+ Một số trường hợp có thể gây viêm tuỵ cấp do sỏi túi mật. 

- Triệu chứng toàn thân 

Có thể không ảnh hưởng tới toàn thân hoặc ảnh hưởng rõ rệt trong trường 

hợp túi mật viêm, hoại tử. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, sốt rét run, môi khô lưỡi 

bẩn. 

- Triệu chứng thực thể 

+ Thăm khám bụng có thể bình thường đối với sỏi túi mật 

+ Khi có viêm túi mật sẽ thấy túi mật to, đau. 

+ Có phản ứng thành bụng vùng hạ sườn phải. 

+ Nghiệm pháp Murphy (+).  

+ Khi túi mật hoại tử có thể gây viêm phúc mạc. 

1.2. Cận lâm sàng 

- Các xét nghiệm dùng trong chẩn đoán xác định: 



 
 

+ Xét nghiệm huyết học: Công thức máu (bạch cầu tăng, bạch cầu đa nhân trung 

tính trên 80%) 

+ Xét nghiệm sinh hóa: GOT, GPT, Bilirubin toàn phần, Billirubin trực tiếp (2). 

+ Siêu âm ổ bụng: Thường siêu âm 2 lần với 2 bác sỹ siêu âm khác nhau trong 

trường hợp sỏi túi mật đơn thuần [1], [2]. 

+ Chụp CT-Scanner ổ bụng có tiêm thuốc cản quang: dùng trong trường hợp viêm 

túi mật và các biến chứng của nó như: viêm tụy cấp; viêm phúc mạc mật; sỏi rơi 

xuống ống mật chủ; sỏi túi mật kèm theo sỏi ống mật chủ [1], [2]. 

+ Chụp MRI ổ bụng: dùng trong nhưng trường hợp chụp CT -scanner ổ bụng 

không thấy tổn thương do sỏi không cản quang; do sỏi nhỏ ở túi mật rơi xuống 

phần thấp của ống mật chủ [1]. 

- Các xét nghiệm dùng trong chẩn đoán bệnh kèm theo và phục vụ phẫu 

thuật: 

+ Xét nghiệm huyết học: Prothrombin, APTT, Fibrinogen, máu chảy, HIV, 

HbsAg, HCV, nhóm máu, co cục máu. 

+ Xét nghiệm sinh hóa: glucose, ure, creatinine, điện giải đồ, protein, 

albumin. 

+ Xét nghiệm nước tiểu: 10 thông số 

+ Xquang ngực thẳng  

+ Điện tim 

+ Các xét nghiệm khác: tùy trường hợp cụ thể chỉ định thêm cận lâm sàng 

như làm điện tim, siêu âm tim nếu có bệnh lý về tim mạch,...   

2. Chẩn đoán phân biệt 

2.1. Với các nguyên nhân khác trong ổ bụng 

- Viêm tụy cấp. 

- Cơn đau bụng do loét dạ dày – tá tràng: Nội soi dạ dày xác định chẩn đoán. 

- Viêm ruột thừa: Khi có viêm túi mật ở người già dễ chẩn đoán nhầm. 

- U gan: chụp CT ổ bụng xác định chẩn đoán. 

2.2. Một số bệnh lý nội khoa 



 
 

- Cơn đau quặn gan 

- Viêm thùy dưới  phổi phải 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị 

- Nếu túi mật có sỏi không viêm hoặc viêm đến sớm thì phẫu thuật là phương 

pháp tối ưu để điều trị [1]. 

- Khi bệnh nhân có tình trạng viêm túi mật cấp xảy ra, cần phối hợp cùng lúc việc 

điều trị nội khoa kèm theo việc phẫu thuật hoặc các thủ thuật nhằm ổn định tình 

trạng cấp tính cho bệnh nhân, việc lựa chọn phương pháp nào cần phối hợp tuỳ 

từng mức độ nặng của bệnh nhân. [1] 

- Điều trị thủ thuật: Viêm túi mật cấp điều nội khoa không kết quả, trên nền bệnh 

nhân già yếu hoặc có bệnh mạn tính không thể phẫu thuật được.  

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Điều trị nội khoa 

* Chỉ định:  

- Viêm túi mật cấp không do sỏi. 

- Viêm túi mật cấp do sỏi đến viện sau 72 giờ. [1] 

- Viêm túi  mật cấp do sỏi trên bệnh nhân già yếu kèm theo bệnh nội khoa nặng 

hoặc các xét nghiệm công thức máu, sinh hóa máu có biến loạn nặng ảnh hưởng 

đến cuộc mổ. 

* Thuốc: 

 - Thuốc kháng sinh: Sử dụng kháng sinh phổ rộng, liều cao và phối hợp với kháng 

sinh Metronidazole [1]. Một số nhóm thuốc kháng sinh thường được sử dụng: 

nhóm Cephalosporin thế hệ 2, thế hệ 3, thế hệ 4; nhóm Quinolon; nhóm Beta-

lactam; nhóm Metronidazole; Tinidazole;… 

- Các thuốc điều chỉnh tình trạng mất nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan: 

 + Các dung dịch: Glucose 5%, glucose10%, glucose 20%; Natriclorid 0,9 %.  

 + Các chất điện giải (Kali, Calci, Magie…) 



 
 

- Thuốc giảm đau, giãn cơ: tùy thuộc vào mức độ đau, tuổi, bệnh lý phối hợp của 

người bệnh,...Một số nhóm thuốc giảm đau có thể sử dụng: Dẫn xuất của Anilin 

(paracetamol); dẫn xuất của acid phenylacetic (Diclophenac); nhóm giảm đau 

trung ương (Morphine, Pethidin);… 

- Các thuốc giảm viêm: anphachymotrypsin, lydosynat,.. 

- Các thuốc bổ gan: Ornithine- L-Aspartate 5000mg, 10000mg; Glutathion 

600mg, 900mg, 1200mg 

- Các thuốc điều trị bệnh lý phối hợp (nếu có): thuốc điều trị đái tháo đường; thuốc 

hạ huyết áp; thuốc lợi tiểu;... 

* Chế độ dinh dưỡng: 

- Các dung dịch nuôi dưỡng đường tĩnh mạch (nếu người bệnh ăn uống kém hoặc 

không ăn được). Các dung dịch nuôi dưỡng gồm: Dung dịch chứa acid amin 

(Amigol); dung dịch chứa Lipid (Lipovenous); dung dịch 3 thành phần chứa đạm, 

mỡ, đường (Compilipid, Mg-Tan,…); dung dịch keo (albumin);… 

- Ăn cháo, uống sữa, ăn cơm (tùy theo diễn biến của từng người bệnh: 

* Chế độ chăm sóc: 

- Vận động nhẹ nhàng. 

- Vỗ rung với các trường hợp bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý hô hấp. 

*  Các chỉ tiêu cần theo dõi, đánh giá trong quá trình điều trị: 

- Lâm sàng: có sốt không; đau bụng tăng/giảm; phản ứng thành bụng; túi mật to, 

đau; đại tiện bình thường/rối loạn;… 

- Cận lâm sàng: Xét nghiệm lại công thức máu; sinh hóa máu (chức năng gan, 

thận, đạm máu…); siêu âm hoặc chụp CT scan ổ bụng tùy theo diễn biến của bệnh 

nhân. 

2.2. Điều trị ngoại khoa 

2.2.1. Phẫu thuật 

* Chỉ định: 

- Sỏi túi mật có triệu chứng hoặc không triệu chứng nhưng kích thước lớn. 



 
 

- Sỏi túi mật có biến chứng viêm túi mật cấp đến viện trước 72 giờ hoặc sau khi 

được điều trị nội khoa ổn định [1]. 

- Sỏi túi mật có biến chứng viêm tụy cấp; viêm phúc mạc mật. 

* Kỹ thuật:  

- Phẫu thuật nội soi hoặc phẫu thuật mở cắt túi mật được lựa chọn điều trị (1).  

Nếu ổ bụng có dịch phải lấy dịch nuôi cấy vi trùng và làm kháng sinh đồ. 

- Lấy túi mật làm xét nghiệm giải phẫu bệnh lý. 

2.2.2. Điều trị sau mổ 

* Thuốc: 

- Thuốc kháng sinh: như trong phần 2.1; khi có kết quả nuôi cấy vi khuẩn sử dụng 

kháng sinh theo kháng sinh đồ. 

- Các thuốc khác như phần 2.1.  

* Chế độ dinh dưỡng: 

- Nhịn ăn trong những ngày đầu sau mổ đến khi có trung tiện, hoặc theo chỉ định 

của phẫu thuật viên, sử dụng các dung dịch nuôi dưỡng đường tĩnh mạch như sau: 

Dung dịch chứa acid amin (Amigol); dung dịch chứa Lipid (Lipovenous); dung 

dịch 3 thành phần chứa đạm, mỡ, đường (Compilipid, Mg-Tan,…); dung dịch keo 

(albumin);… 

 - Ăn cháo, uống sữa, ăn cơm (tùy theo diễn biến của từng người bệnh). 

* Chế độ chăm sóc: 

- Thay băng vết mổ. 

- Chăm sóc ống dẫn lưu. 

- Vận động sớm sau mổ. 

- Vỗ rung với các trường hợp bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý hô hấp. 

*  Các chỉ tiêu cần theo dõi, đánh giá trong quá trình điều trị  

- Lâm sàng: có sốt không; tình trạng bụng, vết mổ khô/nhiễm trùng; dịch qua dẫn 

lưu; đại tiện bình thường/rối loạn;… 



 
 

- Cận lâm sàng: Xét nghiệm lại công thức máu; sinh hóa máu (chức năng gan, 

thận, đạm máu…); siêu âm hoặc chụp CT scan ổ bụng khi nghi ngờ biến chứng 

sau mổ. 

2.3. Điều trị thủ thuật 

* Chỉ định: Viêm túi mật cấp do sỏi ở bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh phối hợp nặng 

(như suy tim, bệnh phổi mãn tính nặng,...) không thể phẫu thuật được [1], [2]. 

* Kỹ thuật:  

- Dẫn lưu túi mật dưới hướng dẫn của siêu âm hoặc CT scans. 

- Lấy dịch mật nuôi cấy vi trùng và làm kháng sinh đồ. 

* Thuốc điều trị : như phần 2.1.  

*  Các chỉ tiêu cần theo dõi, đánh giá trong quá trình điều trị  

- Lâm sàng: có sốt không; tình trạng ổ bụng, dịch qua dẫn lưu; đại tiện bình 

thường/rối loạn;… 

- Cận lâm sàng: Xét nghiệm lại công thức máu; sinh hóa máu (chức năng gan, 

thận, đạm máu…); siêu âm hoặc chụp CT scan ổ bụng khi nghi ngờ biến chứng 

sau dẫn lưu. 

V. TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Các tai biến trong mổ và xử trí 

- Tổn thương các thành phần ở cuống gan ( ống mật chủ, ống gan phải, động mạch 

gan...). Xử trí: Khâu đường mật; khâu mạch máu; nối đường mật với ruột 

- Tổn thương đại tràng ngang, tá tràng, dạ dày: Khâu phục hồi ống tiêu hóa và dẫn 

lưu dưới gan. 

2. Các biến chứng sau mổ và xử trí 

- Chảy máu sau mổ: do tuột clip động mạch túi mật hoặc từ giường túi mật. Xử 

trí: nội soi kiểm tra hoặc mổ mở để cầm máu. 

- Viêm phúc mạc do tuột clip ống cổ túi mật hoặc thương tổn đường mật chính. 

Xử trí: mở bụng kiểm tra và xử trí theo thương tổn. 

- Rò mật: nếu rò ít, đường mật thông thì điều trị nội khoa sẽ hết. Nếu tổn thương 

đường mật lớn, dịch mật rò nhiều phải mổ để khâu hoặc nối chỗ tổn thương với 



 
 

ống tiêu hóa. 

- Áp xe tồn dư: thường gặp ở vị trí hố túi mật. Xử trí: điều trị kháng sinh kết hợp 

chọc hút dưới siêu âm. 

- Nhiễm khuẩn vết mổ: điều trị bằng kháng sinh mạnh, liều cao, tốt nhất theo 

kháng sinh đồ và truyền albumin, đạm, dịch, điện giải. 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Ăn thức ăn dễ tiêu 

- Tẩy giun định kỳ 

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ 

VII. TIÊU CHẨN RA VIỆN: 

1. Người bệnh sau điều trị thủ thuật 

- Người bệnh tỉnh táo, không sốt, không đau bụng, ăn uống được.  

- Khám: bụng mềm, phản ứng thành bụng không có. 

- Siêu âm hoặc CT scan ổ bụng: không thấy hình ảnh túi mật căng to, thành dày. 

- Tái khám khi đau hoặc sau ra viện ít nhất 01 tháng xét phẫu thuật. 

2. Người bệnh sau điều trị phẫu thuật 

- Bệnh nhân ăn uống được, vết mổ liền tốt, không còn biến chứng sau phẫu thuật. 

- Các chỉ số xét nghiệm trong giới hạn tương đối bình thường hoặc bình thường. 

- Hẹn khám lại sau 01 tháng. 

VIII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Chẩn đoán xác định sỏi túi mật khi có đau bụng hạ sườn phải, có thể sốt, vàng da. 

Siêu âm hoặc cắt lớp vi tính có sỏi túi mật. 
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VIÊM PHÚC MẠC DO THỦNG TẠNG RỖNG 

 

I.ĐẠI CƯƠNG 

- Thủng đường tiêu hóa, hay thường được gọi là thủng ruột, là một lỗ xuất hiện 

trên thành một phần của đường tiêu hóa. Đường tiêu hóa gồm có thực quản, dạ 

dày, ruột non và ruột già. Bao gồm triệu chứng đau bụng dữ dội và âm ỉ. Khi lỗ 

thủng nằm ở trong dạ dày hoặc phần đầu của ruột non, khởi phát đau thường đột 

ngột, trong khi đó một lỗ thủng ở ruột già có thể khởi phát chậm hơn [1]. 

- Chẩn đoán dễ vì đa số các triệu chứng điển hình và rõ rệt. 

- Theo thống kê nam giới nhiều hơn nữ giới. 

- Các mã ICD - 10 có thể sử dụng: 

STT MÃ ICD TÊN CHẨN ĐOÁN TƯƠNG ỨNG 

1 K63.1 Thủng ruột (không có chấn thương) 

2 K57.0 Bệnh túi thừa của ruột non, có thủng và apxe 

3 K57.4 Bệnh túi thừa của ruột non và đại tràng có thủng và áp xe 

4 K57.8 Bệnh túi thừa của ruột, vị trí không xác định, có thủng và 

áp xe 

5 P78.0 Thủng ruột non chu sinh 

6 K25.1 Loét dạ dày (cấp có thủng) 

7 K25.2 Loét dạ dày (cấp, cả xuất huyết và thủng) 

8 K25.5 Loét dạ dày (mạn hay không đặc hiệu có thủng) 

9 K25.6 Loét dạ dày (mạn hay không đặc hiệu có xuất huyết hay 

thủng) 

10 K27.1 Loét dạ dày- tá tràng, vị trí không đặc hiệu (cấp có thủng) 

11 K27.2 Loét dạ dày- tá tràng, vị trí không đặc hiệu (cấp, có xuất 

huyết và thủng) 

12 K27.5 Loét dạ dày- tá tràng, vị trí không đặc hiệu (mạn hay không 

đặc hiệu có thủng) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%B1c_qu%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BA%A1_d%C3%A0y
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BA%A1_d%C3%A0y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ru%E1%BB%99t_non
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ru%E1%BB%99t_gi%C3%A0
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90au_b%E1%BB%A5ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1_tr%C3%A0ng


 
 

13 K27.6 Loét dạ dày- tá tràng, vị trí không đặc hiệu (mạn hay không 

đặc hiệu có  xuất huyết hay thủng) 

14 K28.1 Loét dạ dày – hỗng tràng (cấp có thủng) 

15 K28.2 Loét dạ dày – hỗng tràng (cấp, cả xuất huyết và thủng) 

16 K28.5 Loét dạ dày – hỗng tràng (mạn hay không đặc hiệu có 

thủng) 

17 K28.6 

 

 

Loét dạ dày – hỗng tràng (mạn hay không đặc hiệu có xuất 

huyết hay thủng) 

 

 

II. NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHẪU BỆNH LÝ 

- Nguyên nhân có thể do chấn thương hoặc không chấn thương. Nguyên nhân 

thủng ruột không chấn thương rất thường gặp. Trong đó thủng ruột do thương 

hàn, viêm túi thừa Meckel hoại tử, viêm túi thừa đại tràng hoại tử (ít gặp thường 

mổ ra mới phát hiện ra); hay gặp thủng ổ loét dạ dày tá tràng, điều trị kết quả tốt 

nếu được phát hiện sớm và xử trí kịp thời [1], [2]. 

- Lỗ thủng có đặc điểm: 

+ Thường chỉ một lỗ thủng, rất ít khi thấy hai hay nhiều lỗ thủng. 

+ Lỗ thủng có thể ở một loét non hay đã bờ chai cứng do quá trình tiến triển 

lâu dài 

+ Vị trí lỗ thủng thường ở mặt trước tá tràng hay dạ dày. 

- Tình trạng ổ bụng: ổ bụng sạch hay bẩn khác nhau tùy theo bệnh nhân đến sớm 

hay muộn, thủng xa hay gần bữa ăn, lỗ thủng to hay nhỏ.  

III. CHẨN ĐOÁN [1], [2]. 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

- Cơ năng: 

+ Đau thượng vị đột ngột dữ dội 

+ Buồn nôn hoặc nôn 



 
 

+ Bí trung, đại tiện 

- Toàn thân: 

+ Đến sớm: tình trạng toàn thân chưa thay đổi nhiều 

+ Đến muộn: tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng 

- Thực thể: 

+ Nhìn: bụng cứng không di động theo nhịp thở có khi bụng hơi chướng 

+ Sờ nắn thấy bụng cứng như gỗ 

+ Gõ: vùng đục trước gan mất, gõ đục vùng thấp 

+ Thăm trực tràng: đau túi cùng Douglas 

1.2. Cận lâm sàng [1], [2]. 

- Các xét nghiệm dùng trong chẩn đoán xác định: 

 + Xét nghiệm huyết học: công thức máu (bạch cầu tăng cao, bach cầu đa 

nhân trung tính tăng), Prothrombin, APTT, máu chảy, Fibrinogen, HIV, HbsAG, 

HCV, nhóm máu. 

+ Chụp Xquang ổ bụng không chuẩn bị: có liềm hơi dưới vòm hoành. 

+ Siêu âm ổ bụng: có dịch tự do trong ổ bụng. 

+ CT scanner bụng: có khí tự do ổ bụng, có thể giúp định hướng nguyên 

nhân thủng như U đại tràng,…; còn giúp chẩn đoán phân biệt với bệnh lý khác: 

viêm tụy cấp, tắc ruột,...  

- Các xét nghiệm dùng trong chẩn đoán bệnh kèm theo và phục vụ phẫu 

thuật: 

 + Xét nghiệm huyết học: công thức máu, Prothrombin, APTT, máu chảy, 

Fibrinogen, HIV, HbsAG, HCV, nhóm máu, co cục máu. 

 + Xét nghiệm sinh hóa: glucose, ure, creatinine, điện giải đồ, GOT, GPT, 

protein, albumin. 

 + Xquang ngực thẳng. 

 + Điện tim 

 + Các xét nghiệm khác: tùy trường hợp cụ thể như làm điện tim, siêu âm 

tim nếu có bệnh lý về tim mạch,… 



 
 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- Viêm tụy cấp: amylase máu, niệu tăng cao 

- Viêm phúc mạc ruột thừa 

- Viêm phúc mạc mật 

- Tắc ruột 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc  [1], [2], [3]. 

Thủng dạ dày – tá tràng là một cấp cứu ngoại khoa tiêu hóa. Mọi lỗ thủng 

ở dạ dày hay ở tá tràng điều phải được mổ và phải mổ cấp cứu, mổ càng sớm càng 

tốt. 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Điều trị trước mổ 

* Thuốc: 

- Các thuốc điều chỉnh tình trạng mất nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan: 

 + Các loại dung dịch: Glucose 5%, glucose10%, glucose 20%; Natriclorid 

0,9 %, Ringerlactat ... 

 + Các chất điện giải (Kali, Calci, Magie…) 

 + Số lượng dịch truyền phụ thuộc vào toàn trạng người bệnh, mạch, huyết 

áp, áp lực TMTT và số lượng nước tiểu/giờ,...  

- Thuốc kháng sinh: Sử dụng kháng sinh phổ rộng, liều cao và phối hợp với kháng 

sinh Metronidazole. Một số nhóm thuốc kháng sinh thường được sử dụng: nhóm 

Cephalosporin thế hệ 2, thế hệ 3, thế hệ 4; nhóm Quinolon; nhóm Beta-lactam; 

nhóm Metronidazole; Tinidazole;… 

- Thuốc giảm đau: tùy thuộc vào mức độ đau, tuổi, bệnh lý phối hợp của người 

bệnh,...Một số nhóm thuốc giảm đau có thể sử dụng: Dẫn xuất của Anilin 

(paracetamol); dẫn xuất của acid phenylacetic (Diclophenac); nhóm giảm đau 

trung ương (Morphine, Pethidin);… 

- Một số thuốc kèm theo điều trị bệnh lý phối hợp: Thuốc giảm tiết dạ dày nếu 

viêm loét dạ dày thủng, thuốc lợi tiểu nếu có suy thận, hạ áp nếu có tăng huyết 



 
 

áp,… 

* Thủ thuật: 

- Đặt sonde dạ dày  

- Đặt sonde tiểu theo dõi số lượng nước tiểu. 

2.2. Điều trị phẫu thuật [1], [2], [1]. 

Thủng tạng rỗng xảy ra khi có lỗ thủng ở dạ dày, ruột non, đại tràng, thậm chí 

bàng quang. Nó có thể được gây ra bởi một số bệnh khác nhau. Vị trí hay gặp trên 

lâm sàng là thủng ổ loét dạ dày – tá tràng. 

2.2.1. Các phương pháp xử trí thủng ổ loét dạ dày - tá tràng [4] 

* Khâu lỗ thủng dạ dày - tá tràng bằng phẫu thuật mở hoặc phẫu thuật nội soi, lau 

rửa ổ bụng và dẫn lưu. 

* Khâu lỗ thủng kèm theo nối vị tràng nếu có dấu hiệu hẹp môn vị. 

* Cắt đoạn dạ dày trong trường hợp: 

- Ổ loét xơ chai, khó khâu, khâu dễ bục. 

- Ổ loét có nhiều lần chảy máu hoặc có hẹp môn vị 

- Ổ loét nghi nghờ ung thư hóa 

- Toàn trạng bệnh nhân cho phép, trình độ kinh nghiệm phẫu thuật viên 

* Phẫu thuật Newmann: khi tổn thương lỗ thủng phức tạp không khâu được, người 

bệnh có bệnh nặng toàn thân phối hợp không cho phép cắt dạ dày. 

2.2.2. Các phương pháp xử trí thủng ruột non 

* Khâu lỗ thủng ruột non bằng phẫu thuật mở hoặc nội soi. 

* Cắt đoạn ruột non, lập lại lưu thông tiêu hóa hoặc đưa ruột non làm hậu môn 

nhân tạo tạm thời. 

2.2.3. Các phương pháp xử trí thủng đại tràng [1].  

* Khâu lỗ thủng đại tràng có hoặc không kèm theo làm hậu môn nhân tạo trên 

dòng. 

* Đưa lỗ thủng đại tràng ra làm hậu môn nhân tạo. 

* Cắt đại tràng phải, ngang, trái, sigma, trực tràng tùy vị trí lỗ thủng, làm hậu môn 

nhân tạo (1 số trường hợp có thể nối ngay). 



 
 

2.3. Điều trị sau mổ 

Tùy theo tổn thương trong mổ, toàn trạng và các xét nghiệm của bệnh nhân 

để hồi sức: 

* Thuốc: 

- Các thuốc điều chỉnh tình trạng mất nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan 

(thuốc như phần 2.1). 

- Sử dụng kháng sinh: như phần 2.1.; nếu có kết quả nuôi cấy vi khuẩn, sử dụng 

kháng sinh theo kháng sinh đồ. 

- Các dung dịch nuôi dưỡng đường tĩnh mạch sau mổ: (khi người bệnh phải nhịn 

ăn hoặc ăn uống kém). Các dung dịch nuôi dưỡng gồm: Dung dịch chứa acid amin 

(Amigol); dung dịch chứa Lipid (Lipovenous); dung dịch 3 thành phần chứa đạm, 

mỡ, đường (Compilipid, Mg-Tan,…); dung dịch keo (albumin);… 

- Ăn cháo, uống sữa, ăn cơm (tùy theo diễn biến của từng người bệnh)… khi bệnh 

nhân có trung tiện, toàn thân tốt lên… 

- Các thuốc giảm đau: tùy tình trạng người bệnh và mức độ đau (các loại thuốc 

giảm đau như phần 2.1.) 

* Một số thuốc kèm theo điều trị bệnh lý phối hợp (nếu có) 

- Làm các xét nghiệm sau mổ để điều trị, theo dõi các tai biến, biến chứng: 

+ Các xét nghiệm huyết học: công thức máu, đông máu trong trường hợp 

mất máu hoặc nghi ngờ chảy máu. 

+ Các xét nghiệm sinh hóa máu, đánh giá chức năng gan thận và tình trạng 

dinh dưỡng: Glucose, Ure, Creatinin, GOT, GPT, Protein toàn phần, Albumin, 

ĐGĐ... khi nghi ngờ có dấu hiệu biến loạn. 

+ Chẩn đoán hình ảnh: siêu âm, Xquang, cắt lớp vi tính tùy thuộc tình trạng 

diễn biến hậu phẫu. 

- Chế độ chăm sóc sau mổ:  

+ Tại chỗ: thay băng vết mổ, dẫn lưu,  

+ Toàn thân: vệ sinh cá nhân, động viên an ủi người bệnh... 

+ Vận động sớm sau mổ  



 
 

+ Vỗ rung 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG [1], [2],  [3]. 

1. Chảy máu sau mổ (chảy máu trong ổ bụng, chảy máu vết mổ): phẫu thuật lại 

cầm máu, khâu lại vết mổ. 

2. Viêm phúc mạc sau mổ do bục, xì miệng nối đường khâu: phẫu thuật lại, xử lý 

nguyên nhân. 

3. Áp – xe tồn dư: điều trị kháng sinh mạnh, phối hợp, truyền dịch và điện giải. 

4. Tắc ruột sớm sau mổ: thường phải phẫu thuật lại để giải quyết nguyên nhân. 

5. Rò tiêu hóa:  

Nếu không có viêm phúc mạc thì điều trị nội khoa bằng:  

- Đặt sonde ổ bụng hút rửa liên tục. 

- Cho kháng sinh mạnh phối hợp. 

- Nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch: truyền albumin, đạm, mỡ, 

điện giải đến khi rò tiêu hóa liền. 

6. Biến chứng liên quan đến hậu môn nhân tạo: tụt hậu môn, hẹp hậu môn, thoát 

vị qua lỗ hậu môn nhân tạo. 

7. Nhiễm trùng vết mổ: tách vết mổ, chiếu đèn, sử dụng kháng sinh theo kháng 

sinh đồ. 

8. Bục vết mổ: khâu lại vết mổ, dinh dưỡng đường tĩnh mạch bằng truyền albumin, 

đạm, mỡ.  

9. Xuyết huyết tiêu hóa sau mổ có thể xẩy ra, hay gặp ở bệnh nhân trước, trong 

và sau mổ có shock.. 

10. Viêm phổi, viêm đường niệu, loét tỳ đè do nằm lâu... 

VI. PHÒNG BỆNH 

Phòng thủng ổ loét dạ dày tá tràng : 

- Thường xuyên khám sức khỏe định kỳ 

- Điều trị triệt để, đúng phác đồ viêm, loét dạ dày 

- Không lạm dụng các thuốc giảm đau, chống viêm 

- Hạn chế sử dụng rượu bia, chất kích thích.  



 
 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

 Chẩn đoán xác định hoặc nghi ngờ thủng tạng rỗng dựa vào lâm sang có đau 

bụng kèm theo có thể sốt, bụng có cảm ứng phúc mạc ở các mức độ khác nhau. X 

quang, cắt lớp vi tính ổ bụng có hình ảnh liềm hơi dưới cơ hoành. 

VIII. TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

- Toàn thân: tỉnh táo, không sốt, huyết động ổn, ăn uống được,  

- Khám: vết mổ liền tốt, không có biến chứng sau mổ. 

- Dùng thuốc giảm tiết điều trị liền ổ loét dạ dày tá tràng trong khoảng 04 - 06 

tuần sau mổ 

- Khám lại sau 01 tháng, một số trường hợp cần nội soi lại dạ dày để quyết định 

điều trị nội khoa tiếp hay phẫu thuật cắt dạ dày. 
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SỎI ỐNG MẬT CHỦ VÀ BIẾN CHỨNG CẤP TÍNH 

 

I.  KHÁI NIỆM 

- Sỏi ống mật chủ là tình trạng có sỏi trong đường mật tính từ dưới hợp lưu 2 ống 

gan tới bóng Vater không kể đến túi mật.[2] 

- Bệnh thường gặp lứa tuổi trưởng thành và tăng theo tuổi, không có sự khác nhau 

nhiều giữa nam và nữ.[2] 

- Bệnh thường gặp ở lứa tuổi trưởng thành và tăng theo tuổi, không có sự khác 

nhau nhiều giữa nam và nữ 

- Ở Việt Nam nguyên nhân tạo sỏi phải kể đến nhiễm trùng đường mật và nhiễm 

ký sinh trùng (giun đũa). [2] 

- Bảng mã ICD tương ứng Sỏi OMC sỏi đường mật:  

STT MÃ ICD - 10 CHẨN ĐOÁN TƯƠNG ỨNG 

1 K80.3  Sỏi ống mật có viêm đường mật 

2 K80.4 Sỏi đường mật có viêm túi mật 

3 K80.5 Sỏi mật không viêm đường mật hay viêm túi mật 

4 K80.8 Sỏi mật khác 

5 K83 Bệnh khác của đường mật 

6 K83.0 Viêm đường mật 

7 K83.1 Tắc ống mật 

8 K83.2 Thủng đường mật 

9 K83.3 Rò đường mật 

10 K83.5 Nang đường mật 

11 K83.8 Bệnh đặc hiệu khác của đường mật 

12 K83.9 Bệnh đường mật, không đặc hiệu 

 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Nguyên nhân tạo sỏi do ứ trệ và nhiễm khuẩn đường mật, đặc biệt là vai trò của 



 
 

giun đũa. Nghiên cứu cấu trúc sỏi người ta thấy lõi sỏi có xác và trứng giun đũa.[2] 

 Thành phần của sỏi mật ở nước ta chủ yếu là muối mật ( calcium- bilirunate), 

trong khi đó thành phần sỏi mật ở các nước phương tây hay Bắc Mỹ chủ yếu là 

cholesterol.[2] 

- Sót sỏi sau mổ và sỏi mật tái phát ở nước ta còn rất cao do nhiều yếu tố như 

nhiễm trùng đường mật tái diễn, hẹp đường mật, sỏi trong gan... và thiếu áp dụng 

các phương tiện phát hiện sỏi trong lúc mổ. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Triệu chứng lâm sàng 

- Triệu chứng cơ năng. [2] 

+ Tam chứng Charcot: đau bụng hạ sườn phải, sốt, vàng da xuất hiện từng 

đợt. 

+ Trong các đợt tắc mật có thể thấy người bệnh đái ít, nước tiểu sẫm màu 

như nước vối và ngứa. 

- Triệu chứng thực thể. [2] 

+ Gan to thường đều và cả 2 thùy, mật độ mềm, rung gan đau. 

+ Túi mật to có thể rất rõ, di động theo nhịp thở đôi khi xuống gần hố chậu 

phải, trong trường hợp túi mật viêm teo do viêm nhiều lần lúc đó nghiệm pháp 

Murphy (+). 

+ Hạ sườn phải ấn đau, phản ứng thành bụng rõ 

- Triệu chứng toàn thân 

+ Tình trạng nhiễm khuẩn: môi khô, lưỡi bẩn, hơi thở hôi, sổt 38-39 độ C 

+ Đặc biệt có rối loạn chức năng đông máu của gan như chảy máu dưới da, 

củng mạc do tắc mật. 

1.2. Cận lâm sàng 

- Các xét nghiệm dùng trong chẩn đoán xác định. [2] 

+ Xét nghiệm huyết học: Công thức máu (bạch cầu tăng, bạch cầu đa 

nhân trung tính trên 80%) 



 
 

+ Xét nghiệm sinh hóa: GOT, GPT, Bilirubin toàn phần, Billirubin trực tiếp, 

+ Siêu âm ổ bụng: các hình ảnh thường là gan to, nhu mô không đều, đường 

mật trong và ngoài gan dãn, túi mật to; sỏi trong ống mật chủ là các đám đậm âm 

kèm bóng cản. Lưu ý các tổn thương phối hợp khác như sỏi trong gan, sỏi túi mật 

hay giun đường mật. 

+ Chụp CT-Scanner ổ bụng có hoặc không tiêm thuốc cản quang: hình ảnh 

giãn đường mật trong, ngoài gan; hình ảnh sỏi ống mật chủ, có thể kèm theo sỏi 

trong gan, sỏi túi mật; có thể phát hiện các biến chứng của sỏi ống mật chủ như 

viêm tụy cấp (tụy to, phù nề, ống tụy dãn), túi mật viêm hoạt tử (thành túi mật 

dày, có khí); các ổ áp xe trong gan; sỏi kẹt ở oddi,... [2] 

+ Chụp MRI ổ bụng: dùng trong nhưng trường hợp chụp CT -scanner ổ bụng 

không thấy tổn thương do sỏi không cản quang; do sỏi nhỏ ở túi mật rơi xuống 

phần thấp của ống mật chủ. [1] [2] 

+ Chụp mật tụy ngược dòng (ERCP) thấy đường mật giãn và sỏi trong đường 

mật. 

- Các xét nghiệm dùng trong chẩn đoán bệnh kèm theo và phục vụ phẫu 

thuật: 

+ Xét nghiệm huyết học: Prothrombin, APTT, Fibrinogen, máu chảy, HIV, 

HbsAg, HCV, nhóm máu, co cục máu. 

+ Xét nghiệm sinh hóa: glucose, ure, creatinine, điện giải đồ, protein, 

albumin. 

+ Xét nghiệm nước tiểu: 10 thông số 

+ Xquang ngực thẳng  

+ Điện tim 

+ Các xét nghiệm khác: tùy trường hợp cụ thể chỉ định thêm cận lâm sàng 

như làm điện tim, siêu âm tim nếu có bệnh lý về tim mạch,...  

2. Chẩn đoán phân biệt 

2.1. Với các bệnh vàng da không tắc mật 

- Thiếu máu do tan máu từng đợt 



 
 

- Viêm gan do virus 

- Xoắn khuẩn 

2.2. Với các bệnh tắc mật khác 

- U đầu tụy 

- U bóng vater 

- U nang đường mật 

- Ung thư đường mật 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị 

- Điều trị nội khoa trước mổ khi sỏi ống mật chủ có bệnh lý nội khoa kèm theo 

cần điều trị thuốc (đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh phổi mãn tính, tăng men 

gan, rối loạn đông máu,...); khi có biến chứng viêm đường mật cấp, viêm mủ và 

áp xe đường mật, viêm tụy cấp, chảy máu đường mật. 

- Điều trị thủ thuật: dẫn lưu đường mật trong trường hợp tắc mật cấp, viêm mủ 

đường mật do sỏi trên người bệnh thể trạng yếu, có những rối loạn toàn thân, xét 

nghiệm nặng nề hoặc có bệnh lý nội khoa nặng kèm theo chưa thể phẫu thuật 

được. 

- Điều trị phẫu thuật cấp cứu khi sỏi ống mật chủ gây biến chứng cấp tính như tắc 

mật cấp do sỏi kẹt Oddi; thấm mật phúc mạc; viêm phúc mạc mật; viêm tụy cấp 

(mổ cấp cứu có trì hoãn). 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Điều trị nội khoa 

* Chỉ định: các trường hợp sỏi ống mật chủ đơn thuần có hoặc không có các rối 

loạn toàn thân, xét nghiệm; sỏi ống mật chủ kèm theo bệnh lý nội khoa hoặc sỏi 

ống mật chủ có biến chứng cấp tính cần hồi sức trước mổ.  [2] 

* Thuốc: 

- Thuốc kháng sinh: Sử dụng kháng sinh phổ rộng, liều cao và phối hợp với kháng 

sinh Metronidazole [1]. Một số nhóm thuốc kháng sinh thường được sử dụng: 



 
 

nhóm Cephalosporin thế hệ 2, thế hệ 3, thế hệ 4; nhóm Quinolon; nhóm Beta-

lactam; nhóm Metronidazole; Tinidazole;… 

- Các thuốc điều chỉnh tình trạng mất nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan: 

[1], [2] 

 + Các dung dịch: Glucose 5%, glucose10%, glucose 20%; Natriclorid 0,9 %.  

 + Các chất điện giải (Kali, Calci, Magie…) 

- Thuốc giảm đau, giãn cơ: tùy thuộc vào mức độ đau, tuổi, bệnh lý phối hợp của 

người bệnh,...Một số nhóm thuốc giảm đau có thể sử dụng: Dẫn xuất của Anilin 

(paracetamol); dẫn xuất của acid phenylacetic (Diclophenac); nhóm giảm đau 

trung ương (Morphine, Pethidin);… 

- Điều chỉnh các rối loạn về chức năng gan, đặc biệt là chức năng đông máu: dùng 

vitamin K tiêm hoặc truyền tĩnh mạch và kiểm tra tỷ lệ prothrombine trước mổ. 

- Các thuốc giảm viêm: anphachymotrypsin, lydosynat,.. 

- Các thuốc bổ gan: Ornithine- L-Aspartate 5000mg, 10000mg; Glutathion 

600mg, 900mg, 1200mg 

- Các thuốc điều trị bệnh lý phối hợp (nếu có): thuốc điều trị đái tháo đường; thuốc 

hạ huyết áp; thuốc lợi tiểu;... 

* Các thủ thuật: đặt sonde dạ dày nếu bụng trướng nhiều; đặt sone tiểu để theo dõi 

nước tiểu. 

* Chế độ dinh dưỡng: 

- Các dung dịch nuôi dưỡng đường tĩnh mạch (nếu người bệnh ăn uống kém hoặc 

không ăn được). Các dung dịch nuôi dưỡng gồm: Dung dịch chứa acid amin 

(Amigol); dung dịch chứa Lipid (Lipovenous); dung dịch 3 thành phần chứa đạm, 

mỡ, đường (Compilipid, Mg-Tan,…); dung dịch keo (albumin);… 

- Ăn cháo, uống sữa, ăn cơm (tùy theo diễn biến của từng người bệnh) 

* Chế độ chăm sóc: 

- Vận động nhẹ nhàng. 

- Vỗ rung với các trường hợp bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý hô hấp. 

*  Các chỉ tiêu cần theo dõi, đánh giá trong quá trình điều trị: 



 
 

- Lâm sàng: có sốt không; đau bụng tăng/giảm; phản ứng thành bụng; túi mật to, 

đau; đại tiện bình thường/rối loạn;… 

- Cận lâm sàng: Xét nghiệm lại công thức máu; sinh hóa máu (chức năng gan, 

thận, đạm máu…); siêu âm hoặc chụp CT scan ổ bụng tùy theo diễn biến của bệnh 

nhân. 

2.2. Điều trị thủ thuật 

2.2.1. Dẫn lưu mật qua da [1], [2] 

* Chỉ định: Sỏi ống mật chủ gây tắc mật; viêm mủ đường mật; suy gan trên trên 

người bệnh thể trạng yếu, có những rối loạn toàn thân, xét nghiệm nặng nề hoặc 

có bệnh lý nội khoa nặng kèm theo chưa thể phẫu thuật được. 

* Kỹ thuật: đặt dẫn lưu đường mật ra da dưới hướng dẫn của siêu âm hoặc CT 

scan; lấy dịch mật nuôi cấy vi trùng và làm kháng sinh đồ. 

* Điều trị sau thủ thuật: tùy thuộc toàn trạng, các rối loạn của bệnh nhân mà sử 

dụng các thuốc như phần 2.1. 

2.2.2. Nội soi mật tụy ngược dòng [1], [2] 

* Chỉ định: 

- Sỏi ống mật chủ đơn thuần hoặc sỏi ống mật chủ kết hợp với sỏi túi mật (sau 

làm bệnh nhân sẽ được phẫu thuật cắt túi mật). 

- Các trường hợp sỏi đoạn thấp ống mật chủ gây nhiễm trùng đường mật; viêm 

tụy cấp. 

- Các trường hợp bệnh nhân đã từng mổ mở lấy sỏi ống mật chủ tái phát sỏi. 

- Nội soi mật tụy ngược dòng được ưu tiên chỉ định cho các bệnh nhân cao tuổi, 

bệnh lý toàn thân nặng. 

* Điều trị sau thủ thuật: tùy thuộc toàn trạng, các rối loạn của bệnh nhân mà sử 

dụng các thuốc như phần 2.1. 

2.2.3. Tán sỏi đường mật qua da  

* Chỉ định:  

- Hầu hết các sỏi ống mật chủ, sỏi đường mật trong gan. 

- Sỏi tái phát sau mổ. 



 
 

* Kỹ thuật:  

- Đặt dẫn lưu đường mật, tạo cổng tán sỏi. 

- Nong đường hầm. 

- Tán sỏi bằng laser. 

* Điều trị sau thủ thuật: tùy thuộc toàn trạng, các rối loạn của bệnh nhân mà sử 

dụng các thuốc như phần 2.1. 

2.3. Điều trị phẫu thuật 

2.3.1. Phẫu thuật mở lấy sỏi ống mật chủ [1], [2] 

* Chỉ định: 

- Sỏi ống mật chủ có chỉ định mổ xử lý các tổn thương không xử lý được bằng 

can thiệp ít xâm hại (kèm sỏi túi mật, có chỉ định cắt gan, có chỉ định nối mật 

ruột,...). 

- Sỏi ống mật chủ không áp dụng được các kỹ thuật ít xâm hại hay áp dụng thất 

bại do không thành công hay do có biến chứng. 

* Kỹ thuật mở ống mật chủ lấy sỏi dẫn lưu Kehr: 

- Mở bụng theo đường trắng giữa trên rốn thường được lựa chọn, có thể đi đường 

dưới bờ sườn phải. 

- Thăm dò đánh giá tình trạng gan, lạch, đường mật, túi mật và ổ bụng. 

- Phẫu tích bộc lộ cuống gan, ống mật chủ. 

- Mở ống mật chủ lấy sỏi 

- Nếu có ống nội soi mềm và máy tán sỏi điện thủy lực hoặc laser: đưa ống soi 

vào các nhánh đường mật để tìm và tán sỏi, kiểm tra Oddi xem còn sỏi không. 

- Đặt Kehr và khâu lại ống mật chủ. Trong một số trường hợp khi đường mật 

tương đối sạch, đảm bảo lấy hết sỏi, Oddi thông tốt có thể khâu kín đường mật 

không cần đặt dẫn lưu kehr (mở đường mật lý tưởng). 

- Lau sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu dưới gan. 

* Một số kỹ thuật phối hợp: 

- Cắt túi mật khi túi mật viêm mủ, viêm hoại tử, có sỏi trong túi mật hay viêm teo; 

nghi ngờ ung thư hoặc trong những trường hợp chảy máu đường mật. 



 
 

- Nối đường mật với đường tiêu hóa (nối túi mật, ống mật chủ hay đường mật 

trong gan với tá tràng hoặc hỗng tràng) được làm khi: thương tổn phần thấp của 

đường mật mà không giải quyết được bằng mở cơ thắt Oddi như: chít hẹp phần 

thấp OMC, bệnh đường mật phối hợp (nang đường mật), sỏi tái phát nhiều lần 

hay sỏi trong gan phối hợp... 

- Mở nhu mô gan lấy sỏi: khi có sỏi trong gan kết hợp và sỏi đã găm chặt vào 

đường mật và ở những vị trí không thể lấy qua đường mật. 

- Cắt gan: 

+ Nhiều sỏi hoặc nhiều ổ mủ khu trú ở vị trí nào đó nhất là thùy gan trái. 

+ Chảy máu đường mật mà khu trú được vị trí chảy máu ở phân thùy nào… 

* Điều trị sau mổ: 

- Thuốc:  

 + Các thuốc kháng sinh: như phần 2.1; khi có kết quả nuôi cấy vi khuẩn 

dùng kháng sinh theo kháng sịnh đồ. 

 + Các thuốc điều chỉnh tình trạng mất nước, điện giải và thăng bằng kiềm 

toan: như phần 2.1. 

 + Thuốc giảm đau: tùy thuộc vào mức độ đau, tuổi, bệnh lý phối hợp của 

người bệnh,...Một số nhóm thuốc giảm đau có thể sử dụng như phần 2.1.  

 + Các thuốc điều trị bệnh lý phối hợp (nếu có): thuốc điều trị đái tháo đường; 

thuốc hạ huyết áp; thuốc lợi tiểu;... 

- Chế độ dinh dưỡng: như phần 2.1. 

- Chế độ chăm sóc: 

 + Thay băng vết mổ. 

 + Chăm sóc dẫn lưu Kehr, dẫn lưu ổ bụng. 

 + Vận động sớm sau mổ 

 + Vỗ rung với các trường hợp bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý hô hấp. 

*  Các chỉ tiêu cần theo dõi, đánh giá trong quá trình điều trị: 

- Lâm sàng: có sốt không; tình trạng vết mổ, dẫn lưu Kehr, dẫn lưu ổ bụng; ăn 

uống; đại tiểu tiện;… 



 
 

- Cận lâm sàng:  

 + Chụp Kehr sau mổ 07 ngày. 

 + Xét nghiệm lại công thức máu; sinh hóa máu (chức năng gan, thận, đạm 

máu…); siêu âm hoặc chụp CT scan ổ bụng tùy theo diễn biến của bệnh nhân. 

2.3.2. Phẫu thuật nội soi lấy sỏi ống mật chủ [2] 

* Chỉ định: 

- Sỏi đường mật ngoài gan gồm sỏi ở ống gan chung và ống mật chủ (không giới 

hạn kích thước và số lượng).  

- Đường mật ngoài gan giãn > 1cm.  

- Có thể kết hợp với sỏi túi mật. 

* Kỹ thuật: 

- Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi và khâu kín ống mật chủ thì đầu (với 

điều kiện có ống soi mềm, kiểm tra ống mật chủ và cơ vòng Oddi không hẹp, 

không có viêm đường mật tiến triển). 

- Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi và dẫn lưu Kehr:  

* Điều trị và theo dõi sau mổ: như phần 2.3.1. 

2.3.3. Các biến chứng sau mổ và xử trí 

- Chảy máu trong ổ bụng: do tổn thương mạch máu vùng cuống gan hoặc tuột  

clip động mạch túi mật hoặc từ giường túi mật. Xử trí: nội soi kiểm tra hoặc mổ 

mở để cầm máu. 

- Viêm phúc mạc: do xì chỗ khâu ống mật chủ hoặc hoặc thương tổn đường mật 

chính. Xử trí: mở bụng kiểm tra và xử trí theo thương tổn. 

- Áp xe tồn dư: thường gặp ở vị trí hố túi mật. Xử trí: điều trị kháng sinh kết hợp 

chọc hút dưới siêu âm. 

- Rò mật: Nếu rò qua dẫn lưu với số lượng ít có thể điều trị nội khoa; Nếu rò mật 

gây viêm phúc mạc, áp xe dưới hoành: mổ lại để xử trí rò mật. 

- Tắc ruột sau mổ. 

- Rò tá tràng. 

- Viêm tụy cấp sau mổ. 



 
 

2.3.4. Tiêu chuẩn ra viện 

- Bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, ăn uống được, vết mổ liền tốt. 

- Không có biến chứng sau phẫu thuật. 

- Các chỉ số xét nghiệm trong giới hạn tương đối bình thường hoặc bình thường. 

- Chụp Kehr: thuốc lưu thông xuống tá tràng tốt, kẹp Kehr  

- Hẹn khám lại sau 01 tháng xét rút Kehr. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Viêm đường mật cấp (1), (2) 

- Đường mật ứ trệ giãn do sỏi gây tắc không hoàn toàn, vi khuẩn phát triển trong 

đường mật gây viêm đường mật. 

- Điều trị: 

+ Điều trị nội khoa như phần 2.1. 

+ Giải phóng đường mật tạm thời như dẫn lưu mật qua da hay mở cơ thắt 

oddi qua nội soi. 

+ Điều trị Ngoại khoa: mở đường mật, lấy sỏi, bơm rửa đường mật và đặt 

dẫn lưu Kehr (như phần 2.3.) 

2. Viêm mủ và áp xe đường mật [1], [2] 

- Xuất hiện mủ trong đường mật và đặc biệt các ổ áp xe nhỏ ở tận các đường mật 

nhỏ trong gan. Thường áp xe đường mật là hậu quả của viêm đường mật không 

được điều trị. 

- Điều trị: 

+ Điều trị nội khoa như phần 2.1.  

+ Mổ cấp cứu giải quyết tắc mật: mở đường mật lấy sỏi, giun, rửa đường mật 

và đặt dân lưu Kehr (kỹ thuật, điều trị sau mổ như phần 2.3) 

3. Tắc mật cấp (sỏi kẹt oddi) [1], [2] 

- Toàn bộ đường mật trong và ngoài gan kể cả túi mật bị dãn cấp tính, áp lực 

đường mật tăng cao và nước mật ngấm qua thành đường mật, túi mật và mặt gan 

vào trong ổ bụng. 

- Điều trị ngoại khoa: 



 
 

+ Mổ cấp cứu để giải phóng đường mật nếu thể trạng người bệnh cho phép, 

mở ống mật chủ lấy sỏi và đặt dẫn lưu Kehr hoặc dẫn lưu đường mật đơn 

thuần (kỹ thuật, điều trị sau mổ như phần 2.3) 

+ Trong một số trường hợp có thể dẫn lưu mật qua da để giảm áp lực đường 

mật rồi mổ sau. 

4. Chảy máu đường mật [1], [2] 

- Máu chảy vào trong đường mật do sự thông thương bất thường giữa các hệ thống 

mạch máu trong hay ngoài gan với đường mật thường là trong gan. 

- Trong quá trình tắc mật có viêm đường mật đặc biệt là có các ổ áp xe đường mật 

sẽ thông thương một nhánh động mạch nhỏ với đường mật, máu chảy vào trong 

đường mật tào thành cục máu đông xuống tá tràng ngược lên dạ dày khiến người 

nôn ra máu hay xuống ruột đi ngoài phân đen. 

- Điều trị nội khoa: 

+ Truyền máu hồi phục khối lượng tuần hoàn đã mất. 

+ Điều trị nội khoa như phần 2.1 

- Điều trị ngoại khoa: nếu tình trạng chảy máu không cầm 

+ Mở ống mật chủ giải quyết tình trạng tắc mật. 

+ Cắt cung gan có nguồn gốc chảy máu hoặc thắt động mạch gan 

+ Đặt ống dẫn lưu kehr. 

+ Cắt túi mật trong chảy máu đường mật nếu nguyên nhân từ túi mật. 

5. Viêm phúc mạc mật [1], [2] 

- Biểu hiện bao gồm hai hội chứng: hội chứng viêm phúc mạc và hội chứng tắc 

mật. 

- Điều trị ngoại khoa:  

+ Mổ cấp cứu: mở ống mật chủ lấy sỏi đặt dẫn lưu kehr, cắt túi mật nếu túi 

mật có thương tổn và giải quyết tình trạng viêm như lau rửa và đặt dẫn lưu ổ bụng. 

+ Lấy dịch ổ bụng, dịch mật nuôi cấy vi trùng và làm kháng sinh đồ 

+ Làm giải phẫu bệnh lý nếu cắt túi mật. 

- Điêu trị  và theo dõi sau mổ như phần 2.3. 



 
 

6. Viêm tụy cấp do sỏi đường mật [1], [2] 

- Tại phần thấp của ống mật chủ có phần đổ chung với ống Wirsung khi sỏi kẹt 

vào đây sẽ tạo điều kiện cho dịch mật trào ngược vào ống tụy và dịch mật hoạt 

hóa men trypsinogen thành tripsin ngay trong lòng ống tụy, men này tự tiêu hủy 

tụy cấp thể phù nề nhưng cũng gặp thể hoại tử 

- Điều trị: Có thể nội soi ngược dòng lấy sỏi, hoặc mổ sớm giải quyết tình trạng 

tắc mật như mở đường mật lấy sỏi kẹt, đặt ống dẫn lưu kehr. 

- Đối với thương tổn của tụy nếu là viêm tụy cấp phù nề thì dẫn lưu hậu cung mạc 

nối sau khi mở bao tụy, còn nếu viêm tụy cấp chảy máu thì phải lấy hết phần tụy 

này đặt dẫn lưu. Phải mở thông hỗng tràng đẻ cho bệnh nhân ăn những ngày sau 

mổ. 

- Điều trị và theo dõi sau mổ như phần 2.3. 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Ăn thức ăn dễ tiêu 

- Tẩy giun định kỳ 

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ 

VII. TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

1. Người bệnh sau điều trị thủ thuật 

- Người bệnh tỉnh táo, không sốt, không đau bụng, ăn uống được.  

- Khám: bụng mềm, không có phản ứng thành bụng. 

- Siêu âm hoặc CT scan ổ bụng: Thấy tình trạng giãn đường mật giảm 

- Các xét nghiệm huyết học, sinh hóa: tình trạng nhiễm trùng giảm, tắc mật giảm. 

- Tái khám khi đau hoặc sau ra viện ít nhất 01 tháng xét phẫu thuật. 

2. Người bệnh sau điều trị phẫu thuật 

- Bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, ăn uống được, vết mổ liền tốt. 

- Không có biến chứng sau phẫu thuật. 

- Các chỉ số xét nghiệm trong giới hạn tương đối bình thường hoặc bình thường. 

- Chụp Kehr: thuốc lưu thông xuống tá tràng tốt, kẹp Kehr  

- Hẹn khám lại sau 01 tháng xét rút Kehr. 



 
 

VIII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

 Chẩn đoán xác định sỏi ống mật chủ, sỏi trong gan khi có đau bụng hạ sườn 

phải, có thể sốt, vàng da. Siêu âm hoặc cắt lớp vi tính hoặc cộng hưởng từ ổ bụng 

có sỏi ống mật chủ, sỏi đường mật trong gan. 
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 UNG THƯ ĐẠI TRÀNG 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

 Ung thư đại tràng (UTĐT) là một bệnh ung thư hay gặp ở đường tiêu hoá 

, đứng hàng thứ 3 sau ung thư dạ dày và ung thư gan[1]. Bệnh thường chẩn đoán 

ở giai đoạn muộn, mặc dù đã có những phương tiện chẩn đoán hiện đại, vì riệu 

chứng lâm sàng không đặc trưng và thường xuất hiện khi bệnh đã tiến triển. Do 

vậy việc phát hiện sớm và phòng ngừa ung thư đại tràng chủ yếu là phát hiện và 

điều trị các bệnh lý tiền ung thư ở nhóm người có nguy cơ cao về ung thư đại 

tràng [1].  

Điều trị UTĐT cơ bản là điều trị bằng phẫu thuật. Vài thập kỷ trở lại đây 

phẫu thuật đại tràng đã có những tiến bộ rất lớn, do vậy tỷ lệ tử vong và biến 

chứng sau mổ đã giảm đáng kể (2,6%) [1]. 

- Các mã ICD- 10 có thể sử dụng 

STT MÃ ICD TÊN CHẨN ĐOÁN TƯƠNG ỨNG 

1 C18 U ác đại tràng 

2 C18.9 U ác của đại tràng không xác định 

3 C18.8 U ác với tổn thương chồng lấn của đại tràng  

II. NGUYÊN NHÂN - CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ 

1. Yếu tố dinh dưỡng [2] 

- Ung thư đại - trực tràng liên quan chặt chẽ với chế độ ăn nhiều thịt, mỡ động 

vật, ít chất xơ, thiếu các Vitamin A, B, C, E, thiếu canxi. 

- Thực phẩm có chứa benzopyren, nitrosamin.... có khả năng gây ung thư. 

2. Các tổn thương tiền ung thư [2] 

- Viêm đại trực tràng chảy máu 

- Bệnh Crohn 

- Polyp đại trực tràng 

3. Yếu tố di truyền [2]: yếu tố di truyền có vai trò quan trọng trong sinh bệnh 



 
 

ung thư đại trực tràng, với gen sinh ung thư và các hội chứng di truyền: 

- Hội chứng ung thư đại trực tràng di truyền không polyp (hội chứng Lynch) 

- Bệnh đa polyp đại trực tràng gia đình (FAP) 

- Hội chứng Peutz-Jeghers 

- Hội chứng Gardner 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định[2] 

1.1. Lâm sàng 

-. Triệu chứng cơ năng 

+Rối loạn lưu thông ruột, táo bón hoặc ỉa chảy. 

+Đi ngoài ra nhầy máu là triệu chứng hay gặp nhất. 

+Đau bụng: u đại tràng phải đau kiểu Koernig, u đại tràng trái đau kiểu tắc ruột, 

u đại tràng sigma đau hạ vị kèm đi ngoài nhiều lần. 

+ Biến chứng của u như bán tắc, tắc ruột, thủng u gây viêm phúc mạc. 

+ Một số triệu chứng do di căn xa: tự sờ thấy hạch thượng đòn, chướng bụng. 

-. Triệu chứng thực thể 

+ Khám bụng: có thể sờ thấy u qua thành bụng. Bệnh nhân có thể tự sờ thấy u. 

- Khám toàn thân để phát hiện di căn gan, hạch ngoại vi, dịch cổ trướng, di căn 

buồng trứng ở phụ nữ, giúp đánh giá mức độ tiến triển bệnh. 

- Hạch thượng đòn (thường gặp bên trái) 

- Thiếu máu 

- Gầy sút: người bệnh có thể gầy sút 5-10kg trong vòng 2-4 tháng. 

- Suy nhược: bệnh tiến triển lâu làm suy mòn. 

1.2. Cận lâm sàng 

- Các xét nghiệm dùng trong chẩn đoán xác định: 

+ Nội soi: Soi đại trực tràng ống mềm là phương pháp quan trọng để chẩn đoán 

ung thư đại tràng, cho biết vị trí, đặc điểm khối u và bẩm sinh thiết. 

+ Chụp X-quang chụp bụng không chuẩn bị: được chỉ định trong cấp cứu hoặc 

khi có biến chứng tắc ruột hoặc thủng ruột. 



 
 

+ Chụp cắt lớp vi tính: đánh giá tổn thương u đại trực tràng và di căn xa. Vai trò 

tương tự như siêu âm nhưng độ nhạy cao hơn. 

+Chụp cộng hưởng từ: có thể áp dụng trong chẩn đoán di căn gan và đánh giá tổn 

thương tại chỗ. 

+Siêu âm: được sử dụng đánh giá tổn thương tại gan và toàn bộ ổ bụng, tuy nhiên 

độ nhạy không bằng chụp cắt lớp vi tính. Siêu âm qua nội trực tràng: là một 

phương pháp có giá trị để đánh giá mức xâm lấn ung thư trực tràng và di căn hạch 

mạc treo trực tràng. 

+ Xét nghiệm giải phẫu bệnh là tiêu chuẩn vàng chẩn đoán ung thư đại tràng: - 

Về mặt mô học 80% trường hợp là ung thư biểu mô tuyến typ Liberkhunier, 10-

20% là u dạng nhầy. 

 Mức độ biệt hóa của tế bào ung thư trong ung thư đại  tràng được phân thành 

grade 1-4. 

- Grade 1: biệt hóa tốt 

- Grade 2: biệt hóa trung bình 

- Grade 3: biệt hóa kém 

- Grade 4: không biệt hóa 

+ Xét nghiệm CEA, CA 19-9, phối hợp với các phương pháp khác để theo dõi và 

chẩn đoán ung thư tái phát, di căn sau điều trị. 

+ Các xét nghiệm khác: CT lồng ngực, sọ não đánh giá di căn ung thư đại tràng. 

- Các xét nghiệm dùng trong chẩn đoán bệnh kèm theo và phục vụ phẫu thuật. 

+ Xét nghiệm huyết học: công thức máu, đông máu cơ bản, viêm gan b,c , HIV 

+ Xét nghiệm hóa sinh máu: GOT,GPT, glucose, ure, creatinin, albumin, điện giải 

đồ... 

+ Xét nghiệm sinh hóa nước tiểu: tổng phân tích nước tiểu. 

+ Điện tim 

+ Chụp XQ ngực. đo thông khí hô hấp 

+ Các xét nghiệm khác khi có các bệnh phối hợp. 

2. Chẩn đoán phân biệt [1], [2] 



 
 

- Bệnh Crohn 

- Viêm loét đại trực tràng 

- Lao manh tràng 

- U lympho biểu hiện ở đại trực tràng 

- GIST đại trực tràng 

- Một số ung thư khác xâm lấn đại trực tràng 

- Các khối u lành của đại trực tràng 

- Ung thư ống hậu môn 

3. Chẩn đoán giai đoạn [2] 

Đánh giá giai đoạn theo hệ thống TNM (Union for International Cancer Control 

UICC/AJCC năm 2010) 

3.1. Khối u nguyên phát (T) 

- Tx: không thể đánh giá khối u nguyên phát 

- T0: không có bằng chứng về khối u nguyên phát 

- Tis: ung thư tại chỗ 

- T1: khối u đã xâm lấn lớp dưới niêm mạc 

- T2: khối u xâm lấn lớp cơ 

- T3: khối u xâm lấn quá lớp cơ vào lớp dưới thanh mạc hoặc đến vùng mô quanh 

đại tràng không được phủ phúc mạc. 

- T4: khối u xâm lấn qua thanh mạc vào cơ quan hoặc cấu trúc kế cận và/thủng 

vào phúc mạc tạng. 

+ T4a: U xâm lấn qua thanh mạc và thủng vào phúc mạc tạng  

+ T4b: U xâm lấn cơ quan kế cận 

3.2. Hạch vùng 

- Nx: không thể đánh giá được di căn hạch vùng 

- N0: không có di căn hạch vùng 

- N1: di căn 1 -3 hạch vùng  

+ N1a: di căn 1 hạch 

+ N1b: di căn 2-3 hạch 



 
 

+ N1c: nhân lắng đọng dưới thanh mạc hoặc mạc treo hoặc vùng đại trực tràng 

không được phúc mạc che phủ và không có di căn hạch vùng. 

- N2: di căn 4 hạch vùng hoặc nhiều hơn nữa. 

+ N2a; di căn 4-6 hạch 

+ N2b: di căn từ 7 hạch trở lên 

3.3. Di căn xa (M) 

- M0: không có di căn xa 

- M1: di căn xa 

+ M1a: di căn xa chỉ ở một cơ quan 

+ M1b: di căn từ 2 cơ quan/vùng hoặc di căn lan tràn phúc mạc 

Bảng 1. Xếp giai đoạn theo TNM 

Giai đoạn T N M Dukes 

0 Tis N0 M0 _ 

I T1 N0 M0 A 

 T2 N0 M0 A 

IIA T3 N0 M0 B 

IIB T4a N0 M0 B 

IIC T4b N0 M0 B 

IIIA T1-T2 N1/N1c M0 C 

 T1 N2a M0 C 

IIIB T3-T4a N1/N1c M0 C 

 T2-T3 N2a M0 C 

 T1-T2 N2b M0 C 

IIIC T4a N2a M0 C 

 T3-T4a N2b M0 C 

 T4b N1-N2 M0 C 

IVA Bất kỳ T Bất kỳ N M1a _ 

IVB Bất kỳ T Bất kỳ N M1b _ 

 



 
 

4. Chẩn đoán biến chứng [1] 

4.1 Tắc ruột 

- Biến chứng tắc ruột gặp khoảng 30% trong số bệnh nhân bị ung thư đại tràng. 

Ung thư ở bất kỳ một vị trí nào của đại tràng đều có thể gây tắc ruột, nhưng ung 

thư ở đại tràng bên trái thường bị biến chứng này nhiều hơn. 

4.2 Thủng 

- Thủng khối ung thư là một biến chứng ít gặp, nhưng rất nặng vì bệnh nhân 

thường ở trong tình trạng viêm phúc mạc do nhiều loại vi khuẩn, trong đó chủ yếu 

là các vi khuẩn yếm khí. 

4.3 Áp xe quanh khối u 

- Là biến chứng ít gặp, tỷ lệ bị khoảng 5 - 7%. 

- Triệu chứng chính của bệnh là cơ hội chứng nhiễm khuẩn, đau tại khối u, thành 

bụng chỗ khối u thường phù nề và tấy đỏ, ấn đau. 

- Chẩn đoán trước khi mổ thường khó. Thường hay chẩn đoán nhầm với các bệnh 

khác khi: 

1. U ở manh tràng hay nhầm với áp xe ruột thừa. 

2. U ở dưới  bờ sườn  phải hay  nhầm  với viêm  tuí  mật  hay  đám quánh túi 

mật. 

3. U ở đại tràng lên hay đại tràng xuống có thể nhầm với niêm tấy quanh thận 

phải hay trái. 

4. U ở đại tràng xích ma ở phụ nữ có thể nhầm với áp xe phần phụ hay ngang 

buồng chứng có mủ. 

- Cách thức xử trí tuỳ theo vị trí của khối áp xe: 

4.4 Rò đại tràng 

- Khối ung thư đại tràng có thể xâm lấn vào các tạng lân cận và có thể gây rò nội 

tạng như rò vào tá tràng, dạ dày, ruột non, bàng quang hoặc từ cung... Khối ung 

thư cũng có thể vỡ ra ngoài thành bụng gây rò phân. Tất cả các trường hợp rò đều 

phải xử trí làm mất đường rò và xử trí khối u đại tràng theo nguyên tắc chung. 

4.5 Chảy máu 



 
 

- Chảy máu trong ung thư đại tràng phần nhiều là chảy rỉ rả, tiềm tàng, làm bệnh 

nhân thiếu máu. Chảy máu dữ dội do hoại tử khối ung thư gây tình trạng mất máu 

cấp là một biến chứng ít gặp. 

4.6 Di căn  

- Di căn trong ung thư đại tràng thường muộn. Di căn chủ yếu theo đường bạch 

huyết, ngoài ra có thể di căn theo đường máu và do sự tăng sinh trực tiếp của khối 

u đến các cơ quan lân cận. 

- Di căn không phải là chống chỉ định mổ điều trị triệt để. Nếu tạng di căn có thể 

lấy bỏ được (một phần thuỳ gan, buồng trứng…) thì người ta có thể đồng thời cắt 

bỏ khối u đại tràng với cắt bỏ phân thuỳ gan hay buồng trứng… Nếu không có 

khả năng điều trị triệt để thì điều trị tạm thời bằng nối tắt (bypass) hay làm hậu 

môn nhân tạo. 



 
 

IV. ĐIỀU TRỊ 

5. Hướng điều trị (Sơ đồ điều trị)[2] 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3. Lược đồ điều trị ung thư đại - trực tràng di căn không còn chỉ định 

phẫu thuật 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

 



 
 

Phân tầng bệnh 

nhân 

Phù hợp với điều trị tích cực Không phù hợp điều 

trị tích cực. 

Nhóm 1 (Điều trị để thu nhỏ khối u) Nhóm 2 (Điều trị kiểm soát bệnh) Điều trị vớt 

vát 

Không 

điều trị 

Biểu hiện lâm sàng - Chưa có nhiều triệu chứng nặng và có thể phẫu 

thuật được để tránh nguy cơ biểu hiện lâm sàng 

nghiêm trọng hay rối loạn chức năng cơ quan. 

- Đã có nhiều triệu chứng nặng 

- Không còn khả năng phẫu thuật 

Triệu chứng nặng và 

cần được chăm sóc 

nâng đỡ tối ưu 

Mục tiêu điều trị - Thu nhỏ u, đạt được phẫu thuật R0, có thể sử 

dụng một số liệu pháp tại chỗ kèm theo. 

- Cải thiện triệu chứng, tránh tiến triển nhanh và 

kéo dài thời gian sống. 

- Kiểm soát bệnh và kéo dài thời gian sống. Giảm đau và chăm 

sóc giảm nhẹ. 

Phân tử RAS không đột biến RAS đột biến BRAF đột 

biến 

RAS không 

đột biến 

RAS đột biến BRAF đột 

biến 

Bất kỳ Bất kỳ 

Điều trị bước 1 Hóa trị bộ đôi* ± 

kháng EGFR 

(Cetuximab)2 

Hóa trị bộ đôi 

± 

bevacizumab 

FOLFOXIRI 

± 

bevacizumab 

Hóa trị bộ đôi 

± kháng 

EGFR2/ 

bevacizumab 

Hóa trị bộ đôi 

± 

bevacizumab 

FOLFOXIRI 

± 

bevacizumab 

FP± 

Bevacizumab 

Chăm 

sóc 

giảm 

nhẹ 

(CSGN) FOLFOXIRI ± 

bevacizumab 

FOLFOXIRI 

± 

bevacizumab 

Hóa trị bộ đôi 

± 

bevacizumab 

FP ± 

bevacizumab 

 Hóa trị bộ đôi 

± 

bevacizumab 

Hóa trị bộ đôi 

liều thấp 

Hóa trị bộ đôi ± 

bevacizumab 

FOLFOXIRI FOLFOXIRI    

Điều trị duy trì FP ± Bevacizumab FP ± 

Bevacizumab 

FP ± 

Bevacizumab 

FP ± 

Bevacizumab 

FP ± 

Bevacizumab 

FP ± 

Bevacizumab 

FP ± 

Bevacizumab 

CSGN 

Điều trị bước 2 Hóa trị bộ đôi* ± 

bevacizumab 

Hóa trị bộ đôi 

± 

bevacizumab 

Hóa trị bộ đôi 

± 

bevacizumab 

Hóa trị bộ đôi 

± 

bevacizumab/ 

kháng EGFR2 

Hóa trị bộ đôi 

± 

bevacizumab 

Hóa trị bộ đôi 

± 

bevacizumab 

Hóa trị bộ đôi 

± 

bevacizumab 

 

Hóa trị bộ đôi ± 

kháng EGFR (nếu 

trước đó chưa dùng 

hoặc FOLFIRI ± 

Afilbercep/ 

Ramucirumab hoặc 

Regorafenib hoặc 

liệu pháp miễn dịch3 

FOLFIRI ± 

Afilbercep/ 

Ramucirumab 

hoặc 

Regorafenib, 

liệu pháp 

miễn dịch3 

Regorafenib 

hoặc 

Trifluridine/ 

tipiracil hoặc 

liệu pháp 

miễn dịch3 

FOLFIRI ± 

Afilbercep/ 

Ramucirumab 

hoặc liệu 

pháp miễn 

dịch3 

FOLFIRI ± 

Afilbercep/ 

Ramucirumab 

hoặc liệu 

pháp miễn 

dịch3 

Regorafenib 

hoặc 

Trifluridine/ 

tipiracil hoặc 

Regorafenib 

hoặc liệu 

pháp miễn 

dịch3 

Regorafenib 

hoặc 

Trifluridine/ 

tipiracil hoặc 

liệu pháp 

miễn dịch3 

 

Điều trị bước 3 Hóa trị bộ đôi ± 

kháng EGFR (nếu 

trước đó chưa dùng 

kháng EGFR)2 

  Hóa trị bộ đôi 

± kháng 

EGFR (nếu 

trước đó chưa 

    



 
 

Hoặc Irinotecan 

+Cetuximab 

dùng kháng 

EGFR)2 Hoặc 

Irinotecan 

+Cetuximab 

Kháng EGFR đơn 

trị liệu (nếu trước đó 

chưa dùng)2 

  Kháng EGFR 

đơn trị liệu 

(nếu trước đó 

chưa dùng)2 

    

Regorafenib hoặc 

Trifluridine/tipiracil 

hoặc liệu pháp miễn 

dịch3 

Regorafenib 

hoặc 

Trifluridine/ 

tipiracil 

Regorafenib 

hoặc 

Trifluridine/ 

tipiracil 

Regorafenib 

hoặc 

Trifluridine/ 

Tipiracil hoặc 

liệu pháp 

miễn dịch3 

Regorafenib 

hoặc 

Trifluridine/ 

tipiracil 

Regorafenib 

hoặc 

Trifluridine/ 

tipiracil 

  

Điều trị bước 4 Regorafenib hoặc 

Trifluridine/tipiracil 

  Regorafenib 

hoặc 

Trifluridine 

/tipiracil 

    

__________________ 

1. Tùy thuộc vào thể trạng và điều kiện của bệnh nhân có thể cân nhắc lựa chọn phác 

đồ điều trị phù hợp. 

2. Chỉ sử dụng thuốc kháng EGFR trên bệnh nhân có tổn thương ung thư ở vị trí bên 

trái với RAS (wild type). 

3. Liệu pháp miễn dịch chỉ sử dụng trên bệnh nhân MSI-H/dMMR 

2.Điều trị cụ thể [2] 

2.1 Phẫu thuật ung thư đại tràng 

2.1.1 Nguyên tắc phẫu thuật triệt căn 

- Đảm bảo lấy hết tổ chức ung thư: bao gồm lấy rộng u nguyên phát và vét hạch vùng. 

- Lập lại lưu thông tiêu hóa 

2.1.2. Phẫu thuật polyp ung thư hóa: phụ thuộc vào giai đoạn của ung thư 

- Cắt polyp ung thư nội soi đơn thuần: đối với ung thư giai đoạn sớm 0 (TisN0 M0) 

hoặc 1 (T1N0M0). 

- Trong trường hợp độ mô học thấp (G1, G2), không xâm lấn mạch bạch huyết (nguy 

cơ thấp), nguy cơ di căn hạch < 4%, phẫu thuật cắt rộng rãi sau cắt polyp R0 là không 



 
 

cần thiết. 

- Trong các trường hợp nguy cơ cao (độ mô học >G2, xâm lấn tới lớp hạ niêm mạc, 

xâm lấn tĩnh mạch và mạch bạch huyết, diện cắt < 1mm hoặc các polyp không cuống 

xâm lấn, phẫu thuật cắt rộng cổ điển được chỉ định thậm chí sau diện cắt tại chỗ âm 

tính. 

- Các khối u giai đoạn > T1N0 cần phẫu thuật cắt đại tràng và vét hạch. 

- Các polyp có cuống ung thư hóa xâm nhập giới hạn ở đầu polyp và không có thêm 

bất cứ yếu tố nguy cơ cao nào có nguy cơ tối thiểu tái phát và do đó cho phép cắt 

polyp qua nội soi. 

2.1.3. Phẫu thuật điều trị ung thư đại tràng theo giai đoạn 

a) Giai đoạn sớm - giai đoạn O (TisN0M0), giai đoạn I (T1N0M0) không xâm nhập 

mạch máu, bạch huyết thần kinh 

- Cắt polyp đơn thuần (như trên) hoặc cắt niêm mạc nội soi (Mucosectomy) nếu sm1/2, 

G1,2; hoặc cắt hình chêm lấy rộng tổn thương. 

- Cắt đoạn đại tràng nối ngay nếu cắt rộng tổn thương không chắc chắn đã lấy hết tổn 

thương hoặc diện cắt (+). 

b) Giai đoạn I (T1-2 N0M0) (Dukes A hoặc Dukes cải biên A &1B): Phẫu thuật cắt 

đại tràng vét hạch điển hình tùy theo vị trí u nguyên phát (kỹ thuật như UT đại tràng 

giai đoạn II, III dưới đây). 

c) Giai đoạn IIA,B (T3N0M0; T4a-bN0M0), III (bất kỳ T,N1-2M0): Phẫu thuật cắt 

đại tràng theo vị trí u nguyên phát (u đại tràng phải, đại tràng góc gan, đại tràng ngang, 

đại tràng trái (xuống), đại tràng sigma): 

- Cắt đại tràng phải: Cắt đại tràng phải khi u ở đại tràng lên (chỉ thắt, cắt nhánh phải 

của động mạch đại tràng phải trên) hoặc cắt đại tràng phải mở rộng khi u ở đại tràng 

góc gan (thắt, cắt động mạch đại tràng phải trên); thắt cắt động tĩnh mạch cùng tên 

mạch "hồi manh đại trùng tràng, đại tràng phải" sát thân động tĩnh mạch mạc treo 

tràng trên. Lấy tổ chức mỡ và phúc mạc thành cùng thân các động tĩnh mạch kể trên 

với đoạn đại tràng cắt bỏ cùng một khối (monoblock). Trước khi giải phóng đại tràng 

nên thắt đại tràng ngang ở dưới mức định cắt bỏ đề phòng tế bào ung thư di chuyển 



 
 

xuống. Lập lại lưu thông tiêu hóa bằng miệng nối hồi đại tràng tận-tận hoặc tận-bên 

bằng tay hoặc bằng máy. 

- Cắt đại tràng ngang: thắt, cắt động mạch đại tràng phải và trái trên sát nguyên ủy từ 

động mạch mạc treo tràng trên và dưới. Vét hạch cùng tổ chức mỡ và phúc mạc xung 

quanh, lấy chúng đi cùng với đại tràng ngang thành một khối. 

Phục hồi hoặc tạo hình phúc mạc thành sau. Dẫn lưu chờ miệng nối. 

Phẫu thuật không chạm u "no touch" không mang lại ưu thế hơn về sống còn toàn bộ 

và sống bệnh không tiến triển. 

- Cắt đại tràng trái (xuống): thắt, cắt động mạch đại tràng trái giữa và nhánh trái của 

động mạch đại tràng trái trên. Vét hạch và mỡ xung quanh cùng phúc mạc lấy đi cùng 

một khối với đại tràng xuống (đại tràng trái). 

- Cắt đại tràng sigma: cắt thắt động mạch mạc treo tràng dưới ngay sau chỗ cho nhánh 

động mạch đại tràng trái trên. Vét mỡ và hạch dọc theo động mạch mạc treo tràng 

dưới cho đến sát chỗ chia động mạch trực tràng trên (cuống trực tràng trên), lấy cùng 

đại tràng sigma thành một khối. 

- Khoảng cách từ rìa u đến diện cắt 5cm với UT đại tràng thường không có vấn đề 

nhưng những vị trí đại tràng cố định khi u xâm lấn ra ngoài thành đại tràng khi đó 

đánh giá Ro là rất cẩn trọng. Số hạch vét được trong khi mổ quy định tối thiểu phải là 

12 nếu không đánh giá giai đoạn bệnh sau mổ sẽ không chính xác. 

d) Giai đoạn IV (T bất kỳ, N bất kỳ, M1). 

- Ung thư đại tràng di căn gan 

+ Cắt gan là một lựa chọn đối với khối di căn có khả năng cắt được 

+ Quyết định phẫu thuật cắt nhân di căn cần căn cứ vào vị trí giải phẫu, kích thước 

nhân di căn cũng như chức năng gan. 

+ Chỉ cắt nhân di căn gan khi khối u nguyên phát có thể phẫu thuật triệt căn và không 

có di căn cơ quan khác. Có thể thực hiện cắt đại tràng, vét hạch và cắt nhân di căn gan 

cùng thì hoặc thì hai tùy thuộc vào mức độ phức tạp, bệnh kèm theo cũng như khả 

năng của phẫu thuật viên 

+ Trong trường hợp di căn gan mà phần thể tích gan lành còn lại không đảm bảo, có 



 
 

thể cân nhắc nút nhánh tĩnh mạch cửa, gây phì đại phần gan lành để chuẩn bị cho việc 

cắt tổn thương di căn gan thì 2. 

+ Trong một số trường hợp nhân di căn ở vị trí giải phẫu khó, có thể cân nhắc các biện 

pháp điều trị áp sát: tiêm cồn, áp lạnh, đốt sóng cao tần. 

+ Tắc ruột không cắt được u: làm hậu môn nhân tạo hoặc nối tắt. 

- Ung thư đại tràng di căn phổi 

+ Quyết định phẫu thuật cắt tổn thương di căn cần căn cứ vào vị trí giải phẫu, kích 

thước tổn thương di căn cũng như chức năng thông khí phổi. 

+ Chỉ cắt tổn thương di căn phổi khi khối u nguyên phát có thể phẫu thuật triệt căn và 

không có di căn cơ quan khác. 

+ Trong một số trường hợp nhân di căn ở vị trí giải phẫu khó, có thể cân nhắc các biện 

pháp điều trị áp sát. 

- Ung thư đại tràng di căn phổi/gan sau hóa trị 

+ Đánh giá khả năng cắt bỏ đối với những người bệnh ung thư đại tràng di căn gan 

hoặc phổi mà ban đầu không có khả năng cắt khối di căn sau 2 tháng hóa trị. Nếu có 

khả năng phẫu thuật thì tiến hành như trên. 

+ Đối với những trường hợp có khả năng cao phẫu thuật được sau hóa trị, khuyến cáo 

nên lựa chọn các phác đồ có tỷ lệ đáp ứng cao. 

e) Phẫu thuật ung thư đại tràng có biến chứng 

- Tắc ruột do ung thư đại tràng 

+ Cắt đại tràng triệt căn nối ngay một thì như mổ có chuẩn bị nếu tắc ruột do u đại 

tràng phải, u đại tràng góc gan (còn chỉ định phẫu thuật triệt căn) đến sớm. 

+ Cắt đại tràng triệt căn như mổ có chuẩn bị nhưng theo kỹ thuật Hartmann nếu tắc 

ruột do ung thư đại tràng trái (kể cả đại tràng xuống và đại tràng sigma). Nhiều tác giả 

chủ trương mổ 2 thì: Thì 1 mổ tắc ruột bằng hậu môn nhân tạo kép (kiểu Mickulicz) 

và thăm dò ổ bụng chuẩn bị cho phẫu thuật thì 2. Thì 2, sau mổ tắc ruột 2 tuần tiến 

hành mổ ung thư đại tràng trái như mổ có chuẩn bị. 

+ Cắt đại tràng làm hậu môn nhân tạo nếu ung thư đại tràng thủng gây viêm phúc mạc 

toàn thể. Có thể cắt đại tràng vét hạch đồng thời (nếu viêm phúc mạc sớm và toàn thân 



 
 

cho phép) làm hậu môn nhân tạo kép hoặc cắt và vét hạch thì 2 cùng với lập lại lưu 

thông tiêu hóa (nếu cho phép). Nếu ung thư đại tràng gây thủng chỉ gây áp xe quanh 

u có thể mổ như ung thư gây tắc ruột (tùy theo vị trí u). 

- Ung thư vỡ gây chảy máu: hiếm gặp. 

+ Nếu toàn trạng cho phép đồng thời phẫu thuật ung thư đại tràng (như trên) cắt đại 

tràng cầm máu và vét hạch. 

+ Nếu toàn trạng không cho phép mổ cắt u cầm máu có thể làm tắc mạch bằng can 

thiệp mạch hoặc làm hậu môn nhân tạo và vấn đề cắt u và vét hạch phục hồi lưu thông 

tiêu hóa có thể làm thì 2. 

f) Phẫu thuật điều trị ung thư đại tràng di căn tái phát 

- Di căn gan một ổ (sau điều trị cơ bản) ở các vị trí mà phẫu thuật có thể lấy rộng 

nhưng phải đảm bảo các cơ quan khác không có di căn. 

- Di căn phổi một nhân đơn độc và không có di căn ở các cơ quan khác có thể mổ cắt 

phổi hình chêm, cắt hạ phân thuỳ hoặc phân thuỳ phổi. 

2.1.4 Điều trị trong thời gian hậu phẫu 

- Điều chỉnh tình trạng mất nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan 

 + Các loại dung dịch đẳng trương và, dung dịch keo: Các loại dung dịch: Glucose 

5%, glucose10%, glucose 20%; Natriclorid 0,9 %.  

 + Các chất điện giải (Kali, Calci, Magie…) 

- Số lượng dịch truyền phụ thuộc vào toàn trạng người bệnh, mạch huyết áp, áp lực 

TMTT và số lượng nược tiểu/giờ...  

- Dinh dưỡng sau mổ: Các dung dịch nuôi dưỡng đường tĩnh mạch gồm: Dung dịch 

chứa acid amin (Amigol); dung dịch chứa Lipid (Lipovenous); dung dịch 3 thành phần 

chứa đạm, mỡ, đường (Compilipid, Mg-Tan,…); dung dịch keo (albumin);… 

- Thuốc kháng sinh: Sử dụng kháng sinh phổ rộng và phối hợp với kháng sinh 

Metronidazole. Một số nhóm thuốc kháng sinh thường được sử dụng: nhóm 

Cephalosporin thế hệ 2, thế hệ 3, thế hệ 4; nhóm Quinolon; nhóm Beta-lactam; nhóm 

Metronidazole; Tinidazole;… 

- Thuốc giảm đau: tùy thuộc vào mức độ đau, tuổi, bệnh lý phối hợp của người 



 
 

bệnh,...Một số nhóm thuốc giảm đau có thể sử dụng: Dẫn xuất của Anilin 

(paracetamol); dẫn xuất của acid phenylacetic (Diclophenac); nhóm giảm đau trung 

ương (Morphine, Pethidin);… 

- Một số thuốc kèm theo điều trị bệnh lý phối hợp: Lợi tiểu nếu có suy thận, hạ áp...  

- Làm các xét nghiệm sau mổ để điều trị, theo dõi các tai biến, biến chứng: 

6. Các xét nghiệm huyết học: công thức máu, đông máu trong trường hợp mất 

máu hoặc nghi ngờ chảy máu 

7. Các xét nghiệm sinh hóa máu, đánh giá chức năng gan thận và tình trạng dinh 

dưỡng: Glucose, Ure, Creatinin, GOT, GPT, Protein toàn phần, Albumin, ĐGĐ... khi 

nghi ngờ có dấu hiệu biến loạn. 

8. Chẩn đoán hình ảnh: siêu âm, Xquang, cắt lớp vi tính tùy thuộc tình trạng diễn 

biến hậu phẫu. 

+ Xét nghiệm CEA  

- Chế độ chăm sóc sau mổ:  

9. Tại chỗ: thay băng vết mổ, dẫn lưu,  

10. Toàn thân: vệ sinh cá nhân, động viên an ủi người bệnh... 

11. Vận động sớm sau mổ  

12. Vỗ rung 

2.2. Xạ trị ung thư đại tràng 

- Xạ trị ít đặt ra đối với ung thư đại tràng 

- Xạ trị trong một số trường hợp tổn thương di căn, xạ trị triệu chứng 

a) Xạ trị ung thư đại trực tràng di căn gan: 

- Xạ trị trong chọn lọc bằng hạt vi cầu phóng xạ  

b) Xạ trị ung thư đại trực tràng di căn phổi: Chỉ định khi di căn ít ổ (1 ổ), không thể 

mổ được.  

c) Xạ trị ung thư đại trực tràng di căn xương: 

- Mục đích điều trị: chống đau. 

d) Xạ trị ung thư đại trực tràng di căn não: 

- Xạ phẫu bằng Gamma Knife, Cyber Knife: Chỉ định khi di căn não không quá 3 ổ, 



 
 

mỗi ổ không quá 3 cm. Nếu di căn 1 ổ thì đường kính không quá 5 cm. 

- Liều (50%): 16-18Gy. 

Chú ý: xạ trị di căn não cần phối hợp dùng thuốc chống phù não và corticoid. 

2.3. Điều trị toàn thân ung thư đại tràng [2] 

2.3.1. Hóa trị bổ trợ 

 Chỉ định 

- Cân nhắc hóa trị bổ trợ cho giai đoạn II (T3N0M0) không có yếu tố nguy cơ cao nếu 

MSI-L hoặc MSS. 

- Chỉ định hóa trị bổ trợ từ giai đoạn II (có các yếu tố nguy cơ cao), III. Các yếu tố 

nguy cơ cao bao gồm 

+ Nhập viện do u gây tắc hoặc thủng 

+ Số hạch lấy được < 12 hạch 

+ Diện cắt dương tính 

+ Ung thư kém biệt hóa 

+ U xâm lấn mạch máu, bạch huyết hoặc thần kinh ngoại biên, mô bệnh học là loại 

ung thư kém biệt hóa. 

- Hóa trị bổ trợ nên được duy trì trong vòng 6 tháng. 

2.3.2. Hóa trị kết hợp điều trị đích 

 Chỉ định: cho ung thư đại tràng di căn có hoặc không có khả năng cắt bỏ triệt căn, 

cho thấy cải thiện thời gian sống thêm khi phối hợp với hóa trị 

Các thuốc điều trị đích: 

- Bevacizumab. 

- Cetuximab 

2.3.3 Hóa trị và điều trị đích giai đoạn tái phát, di căn: 

- Tham khảo lược đồ điều trị toàn thân ung thư đại trực tràng di căn bảng số 3. 

V. BIẾN CHỨNG PHẪU THUẬT [3] 

- Trong cắt đại tràng phải: Có hai tai biến cần chú ý là tổn thương niệu quản phải và 

tá tràng. 

13. Tổn thương niệu quản: thường hay gặp hơn do sự liên quan giải phẫu nhiễm 



 
 

vào niệu quản. Để đề phòng tổn thương niệu quản, trước khi giải phóng đại tràng khỏi 

thành bụng  sau thì phải bộc lộ tìm niệu quản trước. 

14. Tổn thương tá tràng: thường bị khi bóc tách giải phóng đại tràng góc gan và 

mạc treo của nó. 

- Trong cắt nửa đại tràng trái:Trong  phẫu  thuật  này,  hai  tai biến cần đề phòng là 

tổn thương niệu quản trái và lách. 

15. Để đề phòng tổn thưởng niệu quản khi bóc tách đại tràng thành bụng sau cần 

phải bộc lộ rõ niệu quản. 

16. Tổn thương lách thường bị khi có viêm dính quanh lách. Khi giải phóng 

17. đại tràng góc lách phải nhẹ nhàng, đặc biệt khi có hiện tượng dính của lách. 

- Đề phòng bục chỉ miệng nối 

Miệng nối ở đại tràng khó liền hơn nhiều so với miệng nối ơ dạ dày và ruột non. Tỷ 

lệ viêm phúc mạc sau cắt nửa đại tràng phải là 5,8 - 14,6% và sau cắt nửa đại  tràng  

trái  là 4,6 - 11,6%. Theo  Nguyễn  Văn  Vân (1979) và M.P. Pavlovsky (1984). 

 Nguyên nhân bục chỉ miệng nối thường do: 

- Thiếu máu nuôi dưỡng ở miệng nối: 

18. Đặc điểm của đại tràng là mạch máu nuôi dưỡng không tốt vì những mạch máu 

nuôi dưỡng đại tràng đều là những nhánh tận chạy thẳng góc vào đại tràng và tiếp nối 

rất ít với nhau ở trong đại tràng. 

19. Để đảm bảo miệng nuối được nuôi dưỡng tốt thì trước khi nối phải kiểm tra 

xem động mạch ở đầu đại tràng có bị dập không, mỏm cắt có hồng hào không và diện 

cắt đại tràng có chảy máu không; chỉ tiến hành nối sau khi kiểm tra thấy miệng nối đủ 

máu nuôi dưỡng. 

- Miệng nối bị căng: 

20. Miệng nối bị căng sẽ kéo hai đầu miệng nuối ra xa và do đó làm bục chỉ khâu  

nối. Trong  cắt  đại  tràng  trái  chống  căng ở miệng nối là một việc làm khó khăn. 

21. Để miệng nối không bị căng phải giải  phóng hai đầu đại tràng thật tốt, sau khi 

nối xong phải cố định hai đầu đại tràng vào phúc mạc thành bụng. 

- Nhiễm khuẩn ở miệng nối: 



 
 

22. Để chống nhiễm khuẩn ở miệng nối cần phải làm tốt những công việc ở thời kỳ 

trước mổ (làm sạch ruột, chế độ ăn uống và kháng sinh). 

VI. PHÒNG BỆNH [3] 

- Ăn nhiều rau, hạn chế thực phẩm từ thịt, hạn chế ăn đồ nướng rán 

-Kiếm tra sức khỏe định kỳ 06 tháng/lần 

- Tầm soát các thành viên trong gia đình có hội chứng FAP, Lynch 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

 Chẩn đoán xác định hoặc nghi ngờ K đại tràng. 

VIII. TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

- Người bệnh tỉnh táo, không sốt, không đau bụng, ăn uống được, đại tiểu tiện bình 

thường hoặc hậu môn nhân tạo thông tốt.  

- Khám: bụng mềm, vết mổ khô, không có biến chứng sau mổ 

- Tái khám khi đau hoặc sau ra viện 01 tháng. 
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UNG THƯ TRỰC TRÀNG 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Ung thư trực tràng là một bệnh thường gặp của đường tiêu hóa, đứng sau ung thư 

đại tràng. Bệnh gặp nhiều ở nam giới, tỷ lệ nam /nữ là 1,5, ít gặp ở người trẻ dưới 40 

tuổi, gặp nhiều ở tuổi 45 và tăng dần lên theo lứa tuổi. [1]. 

- Các mã ICD có thể sử dụng 

STT MÃ ICD TÊN CHẨN ĐOÁN TƯƠNG ỨNG 

1 C20 U ác của trực tràng 

2 C19 U ác của nơi nối trực tràng- đại tràng Sigma 

3 D01.2 Ung thư biểu mô tại chỗ của trực tràng 

4 D37.5 U tân sinh chưa rõ tính chất của trực tràng 

II. NGUYÊN NHÂN 

1. Các bệnh tiền ung thư[1]:  

- Polip trực tràng nguy cơ ung thư hóa tăng lên theo số lượng, kích thước, mức độ 

loạn sản và thể mô học của polip, các polip dạng nhung mao có nguy cơ cao nhất. 

- Bệnh viêm loét chảy máu đại trực tràng nguy cơ ung thư là 25% sau 20 năm tiến 

triển của bệnh 

- Bệnh crohn trực tràng: ít gặp ở Việt Nam 

2. Yếu tố di truyền[1]: 

- Bệnh polip đại tràng là bệnh di truyền, có tỷ lệ ung thư hóa 100% 

3. Yếu tố môi trường[1] 

- Chế độ ăn nhiều thịt và mỡ động vật làm tăng nguy cơ UTTT 

- Ngược lại, chế độ ăn nhiều rau lại làm giảm nguy cơ UTTT 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định[1] [2][3][4] 

1.1 Lâm sàng 

Các triệu chứng cơ năng 



 
 

- Ỉa máu: ỉa máu tươi hoặc nhày máu dễ nhầm với ỉa máu do bênh trĩ hoặc lị 

- Rối loạn đại tiện nhẹ 

- Có nhầy hoặc có máu tươi trong phân, khuôn phân (lép, nhỏ như sợi bún) biến dạng, 

táo bón nặng lên trong thời gian ngắn, cảm giác mót rặn và nặng ở trực tràng là những 

dấu hiệu gợi ý của ung thư trực tràng. 

- Thay đổi khuôn phân: khuôn phân nhỏ, dẹt hoặc long máng 

Triệu chứng toàn thân 

- Gầy, mệt mỏi, chán ăn, sốt kéo dài, thiếu máu mãn tính 

- Giai đoạn muộn: suy kiệt, di căn gan, phúc mạc, phổi... 

Thăm trực tràng  

- Là thăm dò có giá trị đối với các tổn thương trực tràng, tuy nhiên cần thực hiện phối 

hợp với các thăm dò khác. Tổn thương ưng thư là ổ loét có thành cao, đáy cứng, hoặc 

là u sùi, nhiều múi, chân rộng, dễ chảy máu. 

- Đánh giá mức độ lan rộng của ung thư, khám lâm sàng có thể tin cậy được với những 

ung thư có kích thước nhỏ. Về mặt lâm sàng có thể phân biệt được khối u còn khu trú 

ở thành trực tràng hay là đã lan rộng trong hơn 80% trường hợp. 

1.2. Cận lâm sàng 

- Các xét nghiệm  dùng trong chẩn đoán xác định 

+Chụp trực tràng có cản quangnhằm mục đích thăm dò toàn bộ trực tràng, đôi khi 

chụp với kỹ thuật đối quang kép. Có thể phát hiện từ 55-85% cho những ung thư giai 

đoạn Duckes A và Duckes B. 

+Soi trực tràng: soi trực tràng kèm sinh thiết làm tổ chức học cho chẩn đoán chính 

xác nhất. 

+Chụp cắt lớp vi tính (CT scan) 

+ Xác định vị trí, kích thước xâm lấn và di căn của  ung trực tràng để chọn lựa phương 

pháp điều trị thích hợp. 

+Siêuâm 

+ Có thể siêu âm đường bụng, tốt nhất là siêu âm qua tầng sinh môn hoặc siêu âm với 

đầu dò qua trực tràng xác định rõ được ung thư trực tràng. 



 
 

+ Định lượng kháng nguyên ung thư: CEA, CA19-9. 

+ Siêu âm nội soi : giúp chẩn đoán giai đoạn bệnh rất tốt . 

+ Xét nghiệm giải phẫu bệnh là tiêu chuẩn vàng chẩn đoán ung thư trực tràng: Mức 

độ biệt hóa của tế bào ung thư trong ung thư trực tràng được phân thành grade 1-4. 

. Grade 1: biệt hóa tốt 

. Grade 2: biệt hóa trung bình 

.Grade 3: biệt hóa kém 

.Grade 4: không biệt hóa 

- Các xét nghiệm  dùng trong chẩn đoán bệnh kèm theo và phục vụ phẫu thuật: 

+XN máu: Tổng phân tích tế bào máu, Đông máu (prothrombin, APTT, Fibrinogen), 

Co cục máu, HbsAg, anti HCV, anti HIV 

+Sinh hóa máu: Glucose, Ure, Creatinin, a Uric, GOT, GPT, Bilirubin toàn phần, 

Billirubin trực tiếp, Protein toàn phần, Albumin, Cholesterol, Triglycerit, Điện giải 

đồ... 

+SH nước tiểu: tổng phân tích nước tiểu 

+ Chụp Xquang tim phổi thẳng 

+ Điện tim 

+ Các xét nghiệm khác khi có bệnh kèm theo:.. 

2. Chẩn đoán phân biệt[1] 

- Bệnh Crohn 

- Viêm loét trực tràng 

- Lao trực tràng 

- U lympho biểu hiện ở đại trực tràng 

- GIST  trực tràng 

- Một số ung thư khác xâm trực tràng 

- Các khối u lành của trực tràng 

- Trĩ, nứt kẽ hậu môn 

3. Chẩn đoán giai đoạn[1][2][3] 



 
 

Ngày nay, phân loại được áp dụng phổ biến nhất là phân loại theo TNM của American 

Joint Committee on Cancer (AJCC) and the International Union against Cancer 

(UICC). 

Khối u: 

• Tis: carcinoma in situ 

• T1: carcinoma xâm lấn tới lớp dưới niêm mạc o T2: carcinoma xâm lấn tới lớp 

cơ 

• T3: carcinoma xâm lấn qua lớp cơ nhưng chưa qua lớp thanh mạc (hay xâm lấn 

vào mô quanh trực tràng phần ngoài phúc mạc) 

• T4: carcinoma xâm lấn vào các tạng, cấu trúc lân cận hay thủng 

Hạch: 

• N0: chưa di căn hạch vùng o N1: di căn 1-3 hạch vùng 

• N2: di căn 4 hạch vùng trởlên 

Di căn xa: 

• M0: chưa di căn xa.  

• M1: di căn xa 

Đánh giá giai đoạn ung thư đại trực tràng theo AJCC (bảng 1): 

Giai đoạn T N M Dukes* MAC** 

0 is 0 0   

I 1 0 0 A A 

 2 0 0 A B1 

IIA 3 0 0 B B2 

IIB 4 0 0 B B3 

IIIA 1-2 1 0 C C1 

IIIB 3-4 1 0 C C2/C3 

IIIC Bất kỳ 2 0 C C1/ C2/C3 

IV Bất kỳ Bất kỳ 1  D 

 



 
 

(*) Dukes: Phân loại theo Cuthbert Dukes 

MAC: Cải biên của phân loại theo Astler-Coller 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị ( sơ đồ điều trị ) 

Sơ đồ 1: Nguyên tắc điều trị ung thư trực tràng[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2:  Nguyên tắc điều trị ung thư trực tràng tái phát[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sơ đồ 3:  Nguyên tắc điều trị ung thư trực tràng có biến chứng[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Phẫu thuật ung thư trực tràng[2][3] 

2.1.1. Kỹ thuật 

Trong phẫu thuật ung thư trực tràng, chọn lựa phương pháp mổ phụ thuộc vào mức 

độ lan rộng và vị trí của khối u. 

- U ở giai đoạn rất sớm (cT1sm1/2) nên được cắt rộng tại chỗ qua lớp cơ niêm thông 

qua nội soi đường hậu môn. 

- Cắt toàn bộ mạc treo trực tràng (TME) chỉ định khi u ở trực tràng giữa và thấp. 

- Cắt một phần mạc treo trực tràng là đủ khi phẫu thuật điều trị ung thư trực tràng cao. 

- Cắt cụt trực tràng qua đường bụng - tầng sinh môn (phẫu thuật Miles) chỉ định khi 

khối u xâm lấn cơ thắt hoặc ở vị trí rất thấp không thể bảo tồn được cơ thắt. 

- Phẫu thuật nội soi cho kết quả tương đương về ung thư học so với phẫu thuật mổ mở 

ở một số trung tâm phẫu thuật nội soi có kinh nghiệm. 

2.1.2. Thời điểm phẫu thuật 

- Với xạ trị ngắn ngày, phẫu thuật nên được tiến hành sau xạ 2-4 ngày 



 
 

- Với hóa xạ tiền phẫu, phẫu thuật nên được tiến hành sau 4-8 tuần. 

- Với người bệnh trên 80 tuổi hoặc PS 3-4, phẫu thuật trì hoãn sau xạ ngắn ngày 8 

tuần. 

Mức độ phẫu thuật rộng rãi trong trường hợp đáp ứng toàn bộ sau xạ hoặc hóa xạ trị 

tiền phẫu, TME là kỹ thuật chuẩn mực. 

2.1.3. Phẫu thuật bảo tồn cơ thắt[2][3] 

- Mục tiêu của phẫu thuật trực tràng là cố gắng bảo tồn cơ thắt tối đa. Với diện cắt 

dưới cách u 1cm, cơ thắt thường được bảo tồn. Hóa xạ tiền phẫu hoặc xạ trị tiền phẫu 

với thời gian dài có thể giúp giảm kích thước u, nhưng đối với u kích thước lớn, sau 

điều trị tiền phẫu, u đáp ứng tốt, có nên phẫu thuật bảo tồn cơ thắt hay không vẫn là 

câu hỏi chưa được trả lời thỏa đáng. Phương pháp phẫu thuật này chỉ được tiến hành 

ở một số trung tâm phẫu thuật có kinh nghiệm. 

- Phẫu thuật có vai trò quan trọng trong điều trị ung thư ở cả giai đoạn sớm và giai 

đoạn muộn. Ở giai đoạn rất sớm, sớm phẫu thuật có vai trò đơn trị liệu (cT1N0M0, 

pT1,2N0M0) ở những giai đoạn muộn hơn phẫu thuật là thành tố quan trọng trong các 

mô thức phối hợp đa mô thức điều trị ung thư trực tràng. 

2.1.4. Phẫu thuật theo các giai đoạn trên lâm sàng[2][3] 

a) Phẫu thuật ung thư trực tràng giai đoạn rất sớm: Cắt u qua hậu môn (TEM): ung 

thư trực tràng giai đoạn rất sớm (cT1N0M0 hay cT1sm1/2) với G1,2. Người bệnh có 

nguy cơ phẫu thuật cao, nguy cơ gây mê hồi sức cao có thể làm TEM hoặc xạ áp xát 

khi G3,4 hay cT1sm2. 

b) Phẫu thuật ung thư trực tràng sớm; cắt đoạn trực tràng vét hạch (TME với ung thư 

trực tràng thấp và trung bình) chỉ định cho: cT1N0M0 (với sm2 hoặc G3,4; có xâm 

lấn mạch máu, bạch huyết, thần kinh); cT2N0M0. 

c) Phẫu thuật ung thư trực tràng M0 

- cT3N0M0 ung thư trực tràng thấp và trung bình sau hóa xạ trị đồng thời hoặc xạ trị 

ngắn ngày (5x5Gy). 



 
 

- cT4N0M0 ung thư ở trực tràng cao có chỉ định phẫu thuật ngay hoặc sau hóa xạ trị 

đồng thời/xạ trị ngắn ngày như với cT3N0M0. U ở trực tràng cao chỉ cần cắt một phần 

mạc treo trực tràng. 

Diện cắt cực dưới phải cách cực dưới khối u >2cm. TME phải đảm bảo thanh mạc 

trực tràng phần trong phúc mạc không bị rách, vỏ bọc mạc treo trực tràng thành bên 

và mặt sau phải nguyên vẹn. Số hạch cạnh trực tràng và trong mạc treo đếm được tối 

thiểu 12 hạch. Trong mọi trường hợp (pN+), diện cắt (+) đều phải được hóa-xạ bổ trợ. 

Trong khi mổ, nghi ngờ diện cắt nên làm sinh thiết tức thì nếu diện cắt (+) nên cắt tiếp 

cho đến khi (-) để đạt R0. 

- Cắt cụt trực tràng đường bụng và tầng sinh môn (phẫu thuật Miles): T3,4N(bất 

kỳ)M0, T(bất kỳ)N(+)M0 với ung thư trực tràng thấp, khi rìa khối u chỉ cách mép hậu 

môn < 4cm. TME cố gắng bảo tồn thần kinh sinh dục và lấy rộng tổ chức phần mềm 

đáy chậu quanh khối u, có thể xạ trị tiền phẫu để đảm bảo R0. 

d) Phẫu thuật ung thư trực tràng M1 

- Nếu có khả năng phẫu thuật ngay: tiến hành phẫu thuật (điều trị tùy vị trí tổn thương 

u tái phát và mức độ xâm lấn. Nếu tái phát tại chỗ: có thể phẫu thuật cắt đoạn đại 

tràng, trực tràng hoặc phối hợp với hóa trị, xạ trị trước mổ. 

- Cắt trực tràng vét hạch (TME) cắt nhân di căn nếu mổ được ngay: T1,2N0M1 

(phổi/gan) sau đó hóa xạ trị bổ trợ; T3,4N(+)M1 (gan/phổi) có thể mổ được, hóa trị 

bổ trợ trước phẫu thuật cắt trực tràng +TME sau đó hóa xạ trị bổ trợ. + Nếu không có 

khả năng phẫu thuật ngay nhưng có tiềm năng phẫu thuật sau hóa trị: tiến hành hóa 

trị, sau 3 đợt đánh giá lại và xét phẫu thuật. 

- Nếu không còn khả năng phẫu thuật (di căn nhiều ổ, nhiều tạng): tiến hành hóa trị. 

Những bệnh nhân UTĐTT giai đoạn muộn, không còn chỉ định điều trị triệt căn, sử 

dụng hóa trị để điều trị triệu chứng chống đau, chống chèn ép nhằm cải thiện thêm 

chất lượng sống cho người bệnh. Trong một số trườnghợp khối u lan 

rộng gây thủng, vỡ, tắc ruột... cần phẫu thuật để điều trị triệu chứng như nối tắt, làm 

hậu môn nhân tạo... 

e) Phẫu thuật triệu chứng ung thư trực tràng 



 
 

- Khi khối u xâm lấn rộng vùng tiểu khung, đáy chậu xâm lấn các bộ phận trong tiểu 

khung như bàng quang, niệu quản, âm đạo, tiền liệt tuyến hoặc di căn nhiều cơ quan, 

vị trí vị trí khi chẩn đoán phẫu thuật được chỉ như một biện chăm sóc giảm nhẹ tích 

cực. Phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo kiểu Mickulizc đại tràng sigma và các phẫu 

thuật chăm sóc giảm nhẹ khác. 

f) Điều trị sau mổ 

 - Điều chỉnh tình trạng mất nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan 

- Các loại dung dịch đẳng trương và dung dịch keo: 

+ Các loại dung dịch: Glucose 5%, glucose10%, glucose 20%; Natriclorid 0,9 %.  

 + Các chất điện giải (Kali, Calci, Magie…) 

- Số lượng dịch truyền phụ thuộc vào toàn trạng người bệnh, mạch huyết áp, áp lực 

TMTT và số lượng nược tiểu/giờ...  

- Các dung dịch nuôi dưỡng đường tĩnh mạch sau mổgồm: Dung dịch chứa acid amin 

(Amigol); dung dịch chứa Lipid (Lipovenous); dung dịch 3 thành phần chứa đạm, mỡ, 

đường (Compilipid, Mg-Tan,…); dung dịch keo (albumin);… 

- Thuốc kháng sinh: Sử dụng kháng sinh phổ rộng và phối hợp với kháng sinh 

Metronidazole [1]. Một số nhóm thuốc kháng sinh thường được sử dụng: nhóm 

Cephalosporin thế hệ 2, thế hệ 3, thế hệ 4; nhóm Quinolon; nhóm Beta-lactam; nhóm 

Metronidazole; Tinidazole;… 

- Thuốc giảm đau: tùy thuộc vào mức độ đau, tuổi, bệnh lý phối hợp của người 

bệnh,...Một số nhóm thuốc giảm đau có thể sử dụng:Dẫn xuất của Anilin 

(paracetamol); dẫn xuất củaacid phenylacetic (Diclophenac); nhóm giảm đau trung 

ương (Morphine, Pethidin);… 

 - Một số thuốc kèm theo điều trị bệnh lý phối hợp: Lợi tiểu nếu có suy thận, hạ áp...  

- Làm các xét nghiệm sau mổ để điều trị, theo dõi các tai biến, biến chứng: 

+ Các xét nghiệm huyết học: công thức máu, đông máu trong trường hợp mất máu 

hoặc nghi ngờ chảy máu 



 
 

+ Các xét nghiệm sinh hóa máu, đánh giá chức năng gan thận và tình trạng dinh 

dưỡng: Glucose, Ure, Creatinin, GOT, GPT, Protein toàn phần, Albumin, ĐGĐ... khi 

nghi ngờ có dấu hiệu biến loạn. 

+ Chẩn đoán hình ảnh: siêu âm, Xquang, cắt lớp vi tính tùy thuộc tình trạng diễn biến 

hậu phẫu. 

+ Xét nghiệm CEA  

- Chế độ chăm sóc sau mổ:  

+ Tại chỗ: thay băng vết mổ, dẫn lưu,  

+ Toàn thân: vệ sinh cá nhân, động viên an ủi người bệnh... 

+ Vận động sớm sau mổ  

+ Vỗ rung 

2.2. Xạ trị ung thư trực tràng[2] 

2.2.1. Xạ trị tiền phẫu: 

 Liều và phương thức xạ trị: có thể áp dụng 1 trong 2 cách 

- Xạ trị trong thời gian ngắn (SCPRT: short course preoperative radiotherapy):  

- Xạ dài ngày, trải liều (Long course):  

2.2.2. Xạ trị hậu phẫu (Xạ trị bổ trợ): 

- Liều và phương thức xạ trị kết hợp: 

Áp dụng phương thức hóa xạ trị trải liều dài ngày. 

2.2.3. Xạ trị tổn thương di căn: 

.a) Xạ trị ung thư đại trực tràng di căn gan: 

- Xạ trị trong chọn lọc bằng hạt vi cầu phóng xạ (Selective Internal Radiation Therapy 

b) Xạ trị ung thư đại trực tràng di căn phổi: Chỉ định khi di căn ít ổ (1 ổ), không thể 

mổ được.  

c) Xạ trị ung thư đại trực tràng di căn xương: 

- Mục đích điều trị: chống đau. 

d) Xạ trị ung thư đại trực tràng di căn não: 

- Xạ phẫu bằng Gamma Knife, Cyber Knife 

Chú ý: xạ trị di căn não cần phối hợp dùng thuốc chống phù não và corticoid. 



 
 

2.2.4. Xạ trị tạm thời, giảm nhẹ ung thư trực tràng: 

- Chỉ định: Ung thư trực tràng không mổ được hoặc tái phát tại chỗ. 

2.3. Điều trị hóa xạ trị toàn thân ung thư trực tràng[2][3] 

a) Tiền phẫu 

- Xạ trị tiền phẫu 

- Hóa trị tiền phẫu: 

+ Các phác đồ hay sử dụng đều có 5 FU để làm tăng tính nhạy cảm của tế bào ung thư 

với xạ trị.  

b) Hóa xạ trị bổ trợ - sau phẫu thuật 

- Bệnh nhân có chỉ định hóa xạ tiền phẫu mà không được điều trị trước phẫu thuật nên 

được điều trị hóa xạ bổ trợ và hóa trị trong trường hợp. 

+ Diện cắt dương tính 

+ Biến chứng thủng đại tràng 

+ Nguy cơ tái phát tại chỗ cao (≥ pT3b và/hoặc N+) 

- Điều trị bổ trợ nên kéo dài 6 tháng với phác đồ có capecitabine/5-FU kết hợp với xạ 

trị. Xạ đơn thuần bổ trợ sau mổ không được áp dụng. 

- Xạ trị hậu phẫu: Tham khảo phần xạ trị hậu phẫu (mục 4.2.3.2. Xạ trị hậu phẫu, phần 

4.2. Điều trị ung thư trực tràng). 

- Hóa trị bổ trợ 

+ Trái ngược với ung thư đại tràng, dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng trong ung thư 

trực tràng chứng minh vai trò hóa trị bổ trợ sau xạ trị tiền phẫu hoặc hóa xạ tiền phẫu 

và phẫu thuật còn hạn chế do số lượng người bệnh chưa đủ lớn và kết quả còn nhiều 

tranh cãi 

+ Hóa trị bổ trợ được chỉ định cho UTĐTT giai đoạn II, III có yếu tố nguy cơ cao: tắc 

ruột, thủng, vỡ u, số lượng hạch vét được < 12 hạch, diện cắt dương tính, u xâm lấn 

mạch máu, bạch huyết hoặc thần kinh ngoại biên, mô bệnh học là loại ung thư kém 

biệt hóa. 



 
 

c) Thời điểm cần hóa trị bổ trợ (khi nào cần hóa trị): Hóa trị bổ trợ nên được điều trị 

càng sớm càng tốt, sau mổ từ 4 tới 8 tuần. Không nên hóa trị khi chưa hồi phục sau 

phẫu thuật hoặc đang có biến chứng hậu phẫu. 

d) Thời gian hóa trị: Tổng thời gian điều trị nên kéo dài từ 5,5 - 6 tháng bao gồm cả 

điều trị tiền phẫu, phẫu thuật, bổ trợ. Nếu người bệnh đã được điều trị hóa xạ tiền 

phẫu, hóa trị bổ trợ nên kéo dài từ 4 - 4,5 tháng. Nếu người bệnh chưa điều trị tiền 

phẫu, điều trị bổ trợ nên kéo dài từ 5,5 - 6 tháng. 

e) Hóa trị và điều trị đích giai đoạn tái phát di căn: Tham khảo “Lược đồ điều trị ung 

thư đại - trực tràng di căn không còn chỉ định phẫu thuật” - Sơ đồ số 3 trang 10, 11 và 

phần “Hóa trị và điều trị đích giai đoạn tái phát, di căn” trang 17 đến 24 của điều trị 

ung thư đại tràng trong tài liệu này. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG[2] 

*Rối loạn tiểu tiện 

Rối loạn chức năng bàng quang sau mổ là một biến chứng thường gặp sau những can 

thiệp vào tiểu khung. Đặc biệt nó thường xuyên xảy ra ở những BN sau phẫu thuật 

UTTT có kèm theo TME. Vấn đề này gặp trong24-32% bệnh nhân sau phẫu thuật 

UTTT 

* Giảm cảm giác vùng hậu môn: Giống như rối loạn chức năng của cơ thắt trong 

HM, suy giảm cảm giác của HM có thể liên quan đến tổn thương thần kinh trong quá 

trình thực hiệnTME. NC củaKaranjia trên 232 BN, khả năng nhận biết từ hơi đến phân 

được cho là liên quan đến khoảng cách từ MN đến rìa hậu môn, tức là khoảng cách 

càng dài thì khả năng nhận biết phân càng tốt [90].NC của Tomita chia các BNđược 

thực hiệnTMEra hai nhóm có biểu hiện mất tự chủ và nhóm không có, cho thấy tình 

trạng giảm cảm giác ống HM tại vị trí đường lược ở BN có biểu hiện không tự chủ. 

* Giảm dung tích chứa và mức độ tuân thủ của trực tràng sau phẫu thuật. Trực 

tràng bình thường có một dung tích chứa và sự tuân thủ cho phép lưu trữ đủ phân 

trước khi tống ra ngoài. Sau phẫu thuật TME, chỉ một đoạn ngắn trực tràng trên đường 

lược được giữ lại, rất ít để có thể đảm bảo chức năng của mình.Trong một NC trên 35 

BN người Na-uy trải qua phẫu thuậtTME, dung tích trực tràng giúp kích thích cho sự 



 
 

tống phân và dung tích trực tràng có thể chứa đựng tối đa bị giảm đáng kể sau phẫu 

thuật. Chiều dài phần trực tràng còn lại cũng được đo đạc, và kết quả cho thấy thể tích 

dung nạp tối đa ở BN có MN thấp thấp hơn nhiều khi so sánh với BMột vấn đề nữa, 

đó chính là khả năng kiểm soát sự tự chủ ở BN sau mổ UTTT giữa và đặc biêt là 

UTTT dưới, có phối hợp cắt cơ thắt trong hậu môn. Việc đánh giá mức độ mất tự chủ 

của BN sau mổ rất quan trọng, bởi nó liên quan đến tiên lượng cho BN trước mổ, 

chiến lược điều trị sau mổ. 

* Chức năng sinh dục ở BN nam, những rối loạn đó là: Rối loạn chức năng cương 

dương, rối loạn xuất tinh, bao gồm xuất tinh ngược dòng và mất/giảm khả năng 

xuất tinh. Ở nữ giới, những RL chức năng sinh dục bao gồm: giảm ham muốn tình 

dục, thay đổi sự tiết dịch nhờn cũng như cảm giác kích thích tình dục. Ngoài ra, 

những vấn đề không đặc hiệu liên quan như thay đổi tần xuất họat động tình dục, 

thiếu sự thích thú trong tình dục, thay đổi vẻ ngoài cơ thể gặp ở cả nam và nữ sau 

phẫu thuật UTTT. 

* Rò miệng nối đại trực tràng : Rò MNsau phẫu thuật cắt đoạn trực tràng được xác 

định khi có sự thông thương giữa trong và ngoài lòng ruột do tổn thương hoàn toàn 

thành ruột tại vị trí MNđại trực tràng thấp hay ĐT – ÔHM.Do có ảnh hưởng lâm sàng 

tương tự, những vị trí rò khác như rò mỏm ruột (khâu tay hay sử dụng máy nối) cũng 

được xem là rò MN đại tràng. Ổ apxe tiểu khung gần MNcũng được xem là rò MN.Tỷ 

lệ rò MN có thể lên đến 6 – 22%,thường gặp từ 10 – 13%.  

VI. PHÒNG BỆNH[1][2] 

- Ăn nhiều rau, hạn chế thực phẩm từ thịt, hạn chế ăn đồ nướng rán 

- Khám lâm sàng 3-6 tháng/lần trong 2 năm đầu, 6 tháng/lần trong 3 năm tiếp theo. 

- Xét nghiệm CEA 3-6 tháng/lần trong 2 năm đầu, 6 tháng/lần trong 3-5 năm. 

- CT ngực/bụng/tiểu khung 3-6 tháng/lần trong 2 năm đầu, 6-12 tháng/lần đến 5 năm. 

- Chụp PET/CT: khi nghi ngờ tái phát hoặc di căn với CEA tăng mà các kỹ thuật chẩn 

đoán hình ảnh không phát hiện tổn thương. 

- Nội soi đại trực tràng trong năm đầu nếu chưa được thực hiện ở lần thăm khám ban 

đầu để chẩn đoán (VD do có tắc ruột), sau đó 3- 5năm/lần cho đến năm 75 tuổi. 



 
 

- Nội soi đại trực tràng sau 1 năm: 

+ Nếu u tuyến tiến triển, lặp lại sau 1 năm 

+ Nếu u tuyến không tiến triển, lặp lại sau 3 năm, sau đó 5 năm/lần. 

-Tiên lượng: 

+Tỷ lệ khỏi bệnh sau 5 năm là từ 40-60%. So với các ung thư đường tiêu hóa, ung thư 

đại tràng có tiên lượng tốt hơn và được coi là bệnh ưu tiên chữa khỏi. 

+Tiên lượng phụ thuộc vào giai đoạn bệnh: tỷ lệ sống 5 năm - giai đoạn I >90%, giai 

đoạn II > 60%, giai đoạn II> 30% và giai đoạn IV < 5%. 

+ Một số yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến tiên lượng như: thể giải phẫu bệnh, độ mô 

học... 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

 Chẩn đoán xác định hoặc nghi ngờ K trực tràng. 

VIII. TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

- Người bệnh tỉnh táo, không sốt, không đau bụng, ăn uống được, đại tiểu tiện bình 

thường hoặc hậu môn nhân tạo thông tốt.  

- Khám: bụng mềm, vết mổ khô, không có biến chứng sau mổ 

- Tái khám khi đau hoặc sau ra viện 01 tháng. 
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TẮC RUỘT CƠ GIỚI 

 

I. KHÁI NIỆM  [2] , [3] 

- Tắc ruột là tình trạng bệnh lý mà sự lưu thông các chất trong lòng ruột bị giảm hoặc 

mất. Đây là một cấp cứu ngoại khoa rất thường gặp trong cấp cứu ổ bụng.  

- Tắc ruột có thể xẩy ra ở mọi lứa tuổi Tỉ lệ nam, nữ bị tắc ruột là ngang nhau. 

- Các mã ICD có thể sử dụng 

STT MÃ ICD TÊN CHẨN ĐOÁN TƯƠNG ỨNG 

1 K56 Liệt ruột và tắc ruột không có thoát vị 

2 K56.0 Lồng ruột 

3 K56.2 Xoắn ruột 

4 K56.3 Liệt ruột do sỏi 

5 K56.4 Nghẹt ruột khác 

6 K56.5 Dính ruột  [thành dải] có tắc nghẽn  

7 K56.7 Liệt ruột, không đặc hiệu 

8 K65.6 Tắc ruột khác và không xác định 

9 K91.3 Tắc ruột sau mổ 

10 P75 Tắc ruột phân xu trong bệnh xơ nang 

11 K56.6 Tắc ruột khác và không xác định 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Tắc ruột cơ học có 3 nhóm: 

- Do nguyên nhân trong lòng  ruột : giun, bã thức ăn, sỏi phân… 

- Do nguyên nhân ở thành ruột: các khối u lành hoặc ác tính, lồng ruột, lao ruột, bệnh 

crohn ruột, viêm ruột sau xạ trị, hẹp miệng nối ruột, hẹp ruột sau chấn thương… 

- Do nguyên nhân từ ngoài thành ruột: dây chằng và dính rất thường gặp, các thoát vị 

thành bụng, thoát vị nội, xoắn ruột... 

III. CHẨN ĐOÁN 



 
 

1. Chẩn đoán xác định [1],  [2] 

1.1 Lâm sàng 

a. Cơ năng 

- Đau bụng cơn 

- Nôn 

- Bí trung đại tiện 

b. Toàn thân 

- Sớm: dấu hiệu mất nước, rối loạn điện giải chưa rõ 

- Muộn: bệnh nhân có thể ở trạng thái shock, sẽ có các dấu hiệu của mất nước và rối 

loạn nước điện giải, dấu hiệu nhiễm độc, suy thận 

- Xoắn ruột: shock có thể xuất hiện ngay trong những giờ đầu của bệnh. 

c. Thực thể 

- Bụng chướng 

- Dấu hiệu rắn bò 

- Quai ruột nổi  

- Dấu hiệu tiếng réo di chuyển của hơi và dịch trong lòng ruột                      

- Sờ nắn có thể thấy nguyên nhân gây tắc ruột như  khối thoát vị, khối u đại tràng, 

khối u ruột non, búi giun… 

- Thăm trực tràng: có thể sờ thấy u trực tràng. 

1.2 Cận lâm sàng 

- XN máu: Tổng phân tích tế bào máu, Đông máu ( prothrombin, APTT, Fibrinogen 

), Co cục máu, HbsAg, anti HCV, anti HIV 

- Sinh hóa máu: Glucose, Ure, Creatinin, a Uric, GOT, GPT, Bilirubin toàn phần, 

Billirubin trực tiếp, Protein toàn phần, Albumin, Gross, Maclagan, HDL, LDL, 

Cholesterol, Triglycerit, ĐGĐ,  

- SH nước tiểu 

- Xq tim phổi thẳng 

- Điện tâm đồ( khi bn có tiền sử hoặc nghi có bệnh lý tim mạch) 

- Chụp Xquang ổ bụng không chuẩn bị: thấy các quai ruột giãn, hình mức nước mức 



 
 

hơi, không có hơi  tự do trong ổ bụng 

- Siêu âm ổ bụng: thấy hình ảnh  ruột giãn hơi và chứa nhiều dịch do tắc ruột,  dịch ổ 

bụng,  có thể thấy nguyên nhân tắc ruột như khối u, khối lồng, búi giun 

- Chụp CT-Scanner: chẩn đoán vị trí tắc ruột,tình trạng tổn thương của thành ruột và 

một số nguyên nhân gây tắc: do u, búi giun, bã thức ăn…   

2. Chẩn đoán phân biệt:  [1] , [2] , [3] 

2.1. Bệnh nội khoa:  

- Cơn đau quặn thận: 

- Nhồi máu cơ tim: 

- Cơn đau quặn gan 

- Các bệnh nội khoa ít gặp khác như: cường tuyến  cận giáp, rối loạn chuyển hóa 

porphyrin, nhiễm độc chì, giãn dạ dày cấp tính, một số thuốc gây liệt ruột, hạ K+ máu  

2.2 Bệnh ngoại khoa: 

- Các bệnh ngoại khoa có sốt của ổ bụng: tình trạng viêm phúc mạc gây liệt ruột 

- Viêm tụy cấp 

- Nhồi máu mạc treo ruột 

- Vỡ phình động mạch chủ sau phúc mạc 

- Tắc ruột do liệt ruột  

- Hội chứng giả tắc đại tràng cấp tính: bụng chướng là chình, không đau bụng, không 

nôn, vẫn có thể trung tiện hoạc tiêu chảy 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Nguyên tắc [1],  [3] 

- Tất cả những bệnh nhân tắc ruột cơ giới đều có chỉ định phẫu thuật cấp cứu - Bệnh 

nhân tắc ruột nên được mổ sớm, trong vài giờ đầu, kéo dài thời gian hồi sức trước mổ 

quá lâu có thể làm tăng tỉ lệ biến chứng và tử vong sau mổ.  

- Bệnh nhân có chỉ định bảo tồn phải được theo dõi sát, thăm khám nhiều lần bằng 

lâm sàng, chụp x-quang ổ bụng không chuẩn bị. 

- Chỉ định điều trị nội 

2. Điều trị cụ thể [2],  [3] 



 
 

2.1 Hồi sức trước mổ 

* Điều chỉnh tình trạng mất nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan 

- Các loại dung dịch đẳng trương và dung dịch keo: 

+ Các loại dung dịch: Glucose 5%, glucose10%, glucose 20%; Natriclorid 0,9 %, 

Ringerlactat ... 

+ Các chất điện giải (Kali, Calci, Magie…) 

- Số lượng dịch truyền phụ thuộc vào toàn trạng người bệnh, mạch huyết áp, áp lực 

TMTT và số lượng nược tiểu/giờ...  

- Điều chỉnh sự thiếu hụt nước và điện giải  dựa vào điện giải đồ 

* Thuốc kháng sinh: Sử dụng kháng sinh phổ rộng, có thể phải phối hợp với kháng 

sinh Metronidazole. Một số nhóm thuốc kháng sinh thường được sử dụng: nhóm 

Cephalosporin thế hệ 1, thế hệ 2, thế hệ 3, thế hệ 4; nhóm Quinolon; nhóm Beta-

lactam; nhóm Metronidazole; Tinidazole;… 

* Thuốc giảm đau: tùy thuộc vào mức độ đau, tuổi, bệnh lý phối hợp của người 

bệnh,...Một số nhóm thuốc giảm đau có thể sử dụng: Dẫn xuất của Anilin 

(paracetamol); dẫn xuất của acid phenylacetic (Diclophenac); nhóm giảm đau trung 

ương (Morphine, Pethidin);… 

* Một số thuốc kèm theo điều trị bệnh lý phối hợp: Lợi tiểu nếu có suy thận, hạ áp...  

* Đặt sonde dạ dày  

* Đặt sonde tiểu 

2.2 Điều trị phẫu thuật 

2.2.1 Nguyên tắc 

- Đường mổ: đường mổ giữa trên và dưới rốn, một số trường hợp đặc biệt  chỉ cần 

đường mổ nhỏ: làm HMNT phía trên u trong tắc ruột do u đại tràng, thoát vị bẹn nghẹt, 

thoát vị đùi nghẹt… 

- Tùy theo tình trạng bụng và nguyên nhân gây tắc có thể  phẫu thuật nội soi ổ bụng  

hoặc mổ mở. 

- Thăm dò tìm nguyên nhân tắc: vị trí và nguyên nhân gây tắc nằm ở chổ nối giữa 

đoạn ruột phồng và đoạn xẹp. 



 
 

- Xử lý nguyên nhân tắc : tùy theo nguyên nhân tắc mà có cách xử trí khác nhau. Ruột 

đã hoại tử thì cắt đoạn ruột đó và nối ngay nếu là ruột non, đưa hai đầu ra ngoài thành 

bụng nếu tắc ở đại tràng hoặc đã có tình trạng viêm phúc mạc 

- Làm xẹp ruột 

2.2.2 Phương pháp phẫu thuật [1],  [2],  [3] 

* Đối với các nguyên nhân gây tắc ở ruột non  

- Do dây chằng, do dính: cắt dây chằng, gỡ dính 

- Do xoắn ruột: nếu hoại tử thì phải cắt đoạn ruột đó và khâu nối ngay (không tháo 

xoắn). Nếu ruột chưa hoại tử thì tháo xoắn, phóng bế xylocain, đắp gạc ấm 

- Thoát vị nghẹt: giải phóng thoát vi, xử lý nội dung thoát vị (bảo tồn, cắt đoạn ruột), 

phục hồi thành bụng 

- Với thoát vị nội: chỉ có thể chẩn đoán trong mổ, giải phóng nghẹt 

- Lồng ruột cấp: 

+ Trẻ còn bú: chỉ định tháo lồng bằng hơi, thụt baryt hoặc thụt nước, đạt trên 

90%.  

+ Mổ cấp cứu khi đến muộn, bụng chướng nhiều, tháo lồng không có kết quả. 

Mổ tháo lồng nếu ruột còn tốt, cắt đoạn ruột khi ruột đã hoại tử. 

+ Ở người lớn: ít gặp và thường do u đại tràng và thể bán  cấp: mổ cấp cứu nếu 

tắc ruột và xử trí như tắc do u đại tràng 

- Tắc do dị vật: 

+ Do giun → mở ruột lấy giun và khâu lại ruột 

+ Do bã thức ăn: phải kiểm tra toàn bộ từ dạ dầy  tới góc hồi  manh tràng để tránh 

bỏ sót. Có thể mở ruột hoặc bóp nát đẩy xuống đại tràng 

- Do u ruột non: cắt đoạn ruột có u và nối ngay 

- Tắc ruột sau mổ: điều trị nội khoa trước, mổ cấp cứu khi có dấu hiệu nghẹt hoặc điều 

trị nội khoa thất bạị  

* Đối với các nguyên nhân gây tắc ở đại tràng:  [3] 

- Tắc ở đại tràng phải: u đại tràng, xoắn đại tràng phải → cắt đại tràng phải, nối ngay 

nếu tình trạng toàn thân và tình trạng ổ bụng cho phép 



 
 

+ Dẩn lưu hồi tràng 

+ Nối tắt hồi tràng – đại tràng ngang khi u to xâm lấn và thể trạng bệnh nhân không 

có phép cắt nối U 

- Tắc do u đại tràng trái: cắt đại tràng  có u, làm hậu môn nhân tạo, nối ruột ở thì sau. 

- Tắc ruột ở trục tràng: cắt đoạn ruột có u và làm HMNT 

- Xoắn đại tràng sigma:  

+ Sớm: đắt ống sonde hậu môn tháo xoắn 

+ Tháo xoắn thất bại hoặc tới muộn, ruột đã hoại tử thì cắt đại tràng làm HMNT, 

nối ruột ở thì hai 

2.3 Điều trị sau mổ 

* Tùy theo tổn thương và tình trạng toàn thân của bệnh nhân phải hồi sức tích cực. 

* Điều chỉnh tình trạng mất nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan: 

- Các loại dung dịch đẳng trương và, dung dịch keo (natriclorid 0,9%, glucose 5%, 

10%, 20%...).  

- Các chất điện giải: kali, calci, …  

- Số lượng dịch truyền phụ thuộc vào toàn trạng người bệnh, mạch huyết áp, áp lực 

TMTT và số lượng nược tiểu/giờ...  

* Dinh dưỡng sau mổ: Các dung dịch nuôi dưỡng đường tĩnh mạch gồm: Dung dịch 

chứa acid amin (Amigol); dung dịch chứa Lipid (Lipovenous); dung dịch 3 thành phần 

chứa đạm, mỡ, đường (Compilipid, Mg-Tan,…); dung dịch keo (albumin);… 

- Ăn cháo, uống sữa, ăn cơm (tùy theo diễn biến của từng người bệnh)… khi bệnh 

nhân có trung tiện, toàn thân tốt lên… 

* Sử dụng kháng sinh: Như ở phần 2.1; nếu có kết quả nuôi cấy vi khuẩn sử dụng 

kháng sinh theo kháng sinh đồ. 

* Các thuốc giảm đau: Như phần 2.1. 

* Một số thuốc kèm theo điều trị bệnh lý phối hợp: Lợi tiểu nếu có suy thận, hạ áp...  

- Làm các xét nghiệm sau mổ để điều trị, theo dõi các tai biến, biến chứng: 

+ Các xét nghiệm huyết học: công thức máu, đông máu trong trường hợp mất 

máu hoặc nghi ngờ chảy máu 



 
 

+ Các xét nghiệm sinh hóa máu, đánh giá chức năng gan thận và tình trạng dinh 

dưỡng: Glucose, Ure, Creatinin, GOT, GPT, Protein toàn phần, Albumin, ĐGĐ... 

khi nghi ngờ có dấu hiệu biến loạn. 

+ Chẩn đoán hình ảnh: siêu âm, Xquang, cắt lớp vi tính tùy thuộc tình trạng diễn 

biến hậu phẫu. 

- Chế độ chăm sóc sau mổ:  

+ Tại chỗ: thay băng vết mổ, dẫn lưu,  

+ Toàn thân: vệ sinh cá nhân, động viên an ủi người bệnh... 

+ Vận động sớm sau mổ  

+ Vỗ rung 

- Chế độ dinh dưỡng 

* Tiêu chuẩn ra viện 

- Toàn thân: tỉnh táo, không sốt, huyết động ổn, ăn uống được,  

- Tại chỗ: vết mổ liền tốt 

- Tái khám sau 1 tháng. 

V. BIẾN CHỨNG VÀ HƯỚNG XỬ TRÍ [1],  [2],  [3] 

* Chảy máu sau mổ (chảy máu trong ổ bụng, chảy máu vết mổ): phẫu thuật lại cầm 

máu, khâu lại vết mổ. 

* VPM sau mổ do bục, xì miệng nối đường khâu: phẫu thuật lại, xử lý nguyên nhân. 

* Áp – xe tồn dư: điều trị kháng sinh mạnh, phối hợp, truyền dịch và điện giải 

* Tắc ruột sớm sau mổ: thường phải phẫu thuật lại để giải quyết nguyên nhân 

* Rò tiêu hóa:  

- Nếu không có viêm phúc mạc thì điều trị nội khoa bằng đặt sonde ổ bụng hút rửa 

liên tục. 

- Cho kháng sinh mạnh phối hợp. 

- Nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch:truyền albumin, đạm, mỡ, điện giải 

đến khi rò tiêu hóa liền. 

* Nhiễm trùng vết mổ: tách vết mổ, chiếu đèn, sử dụng kháng sinh theo kháng sinh 

đồ. 



 
 

* Bục vết mổ: khâu lại vết mổ, dinh dưỡng đường tĩnh mạch bằng truyền albumin, 

đạm, mỡ.  

* Xuyết huyết tiêu hóa sau mổ có thể xẩy ra, hay gặp ở bệnh nhân trước, trong và sau 

mổ có shock.. 

* Viêm phổi, viêm đường niệu, loét tỳ đè do nằm lâu... 

VI. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

 Chẩn đoán xác định dựa vào đau bụng, nôn, bí trung đại tiện, X quang và cắt lớp 

vi tính ổ bụng có hình ảnh mức nước, mức hơi hoặc có thể có dấu hiệu trụy mạch. 
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THOÁT VỊ BẸN 

 

I. KHÁI NIỆM 

- Thoát vị bẹn là hiện tượng các tạng trong ổ bụng chui qua ống bẹn hay một điểm 

yếu của thành bụng vùng trên nếp bẹn ra dưới da hay xuống bìu [1]. 

- Các mã icd có thể sử dụng 

STT MÃ ICD TÊN CHẨN ĐOÁN TƯƠNG ỨNG 

1 K40 Thoát vị bẹn 

2 K40.0 Thoát vị bẹn hai bên, có  tắc, không hoại tử 

3 K40.1 Thoát vị bẹn hai bên, có hoại tử 

4 K40.2 Thoái vị bẹn hai bên, không tắc hay hoại thư 

5 K40.3 Thoát vji bẹn một bên hay không đặc hiệu, có tắc, 

không hoại tử 

6 K40.4 Thóat vị bẹn một bên hay không đặc hiệu, có hoại tử 

7 K40.9 Thóat vị bẹn một bên hay không đặc hiệu, không tắc 

hay hoại tử 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Thoát vị bẹn có thể là bệnh bẩm sinh hoặc mắc phải.  

- Về nguyên nhân, theo một số nghiên cứu cho rằng thoát vị bẹn ở trẻ em là do còn 

ống phúc tinh mạc; ở người lớn là do sự suy yếu của các lớp cân cơ – mạc của thành 

bụng vùng bẹn. 

- Ngoài ra, còn có một số yếu tố thuận lợi gây ra thoát vị bẹn được đề cập đến: 

 + Ho nhiều. 

 + Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính 

 + Táo bón. 

 + U phì đại tuyến tiền liệt. 

 + Bụng aciste 

 + Phụ nữ có thai...[3] 



 
 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định [3] 

1.1. Lâm sàng 

- Triệu chứng cơ năng 

+ Hầu hết thoát vị bẹn không có triệu chứng gì cho đến khi bệnh nhân chợt phát 

hiện được một khối phồng ở vùng bẹn.  

+ Đôi khi một số ít bệnh nhân có thể mô tả là bị đau và có khối phồng ra ở vùng 

bẹn khi nâng một vặt nặng hay khi rặn.  

+ Cũng có khi thoát vị bẹn được phát hiện trong lúc đi khám sức khỏe. Một số 

bệnh nhân mô tả là có cảm giác co kéo hoặc bị đau lan xuống bìu, nhất là đối với thoát 

vị bẹn gián tiếp.  

+ Cũng có bệnh nhân đến viện cấp cứu vì đau dữ dội vùng bẹn, nôn do biến 

chứng nghẹt.  

+ Khi khối thoát vị lớn dần nó tạo cảm giác không thỏa mái hoặc đau chói và 

bệnh nhân phải nằm hoặc dùng tay đẩy nó vào.  

- Triệu chứng toàn thân: thoát vị bẹn không biến chứng không ảnh hưởng đến toàn 

trạng. Các triệu chứng này nếu có trên bệnh nhân thì thường là do những bệnh khác 

đi kèm (u đại tràng, u phì đại lành tính tuyến tiền liệt, viêm phế quản mạn,...) có thể 

có hoặc không tạo yếu tố thuận lợi cho thoát vị xảy ra. 

- Triệu chứng thực thể 

 Khám thoát vị tốt nhất ở tư thế đứng, sau đó chuyển qua nằm, bộc lộ toàn bộ 

vùng bẹn và bìu hai bên.  

 Khi nhìn có thể thấy một khối phồng ở bẹn, kích thước khác nhau, to lên khi ho 

hoặc rặn và biến mất cùng với tiếng ọc ọc khi bệnh nhân nằm.  

 Gõ lên túi phồng thấy trong nếu nội dung thoát vị là tạng rỗng và gõ đục nếu nội 

dụng thoát vị là mạc nối. 

 Sờ nắn: trong trường hợp điển hình, sờ thấy khối phồng ở vùng bẹn khi bệnh nhân 

đứng hoặc khi ho, rặn; ngược lại khi nằm hay dùng tay đẩy vào thì khối phồng này biến 

mất. Trong trường hợp thoát vị nhỏ có thể khó nhận thấy, khi đó có thể dùng ngón tay 



 
 

đội da bìu lên để sờ lỗ bẹn nông, nếu lỗ bẹn nông quá nhỏ không thể đưa tay vào ống 

bẹn thì rất khó xác định khối trồi ra cảm nhận được khi ho có thực sự là khối thoát vị 

hay không. Ngược lại lỗ bẹn nông quá rộng cũng không tự nó khẳng định là có thoát 

vị, cần phải sờ thấy khối đang chạy xuống ống bẹn khi ho hoặc rặn thì mới chắc chắn 

là có thoát vị bẹn.  

Sự phân biệt giữa thoát vị bẹn gián tiếp và trực tiếp có thể dễ dàng nhưng đôi khi 

cũng có thể rất khó; trong thực tế sự phân biệt hai kiểu thoát vị này trước mổ thực ra 

không quan trọng vì cách tiếp cận phẫu thuật thì giống nhau và không phụ thuộc vào 

kiểu thoát vị.  

 - Thoát vị mà đi xuống tận bìu thì bao giờ cũng là gián tiếp. 

 - Thoát vị trực tiếp thường có dạng khối tròn, đối xứng, ở cạnh xương mu khi 

bệnh nhân ho và dễ biến mất khi bệnh nhân nằm ngửa, trong khi đó khối thoát vị gián 

tiếp thường có dạng ê-líp và khó tự biến mất hơn.  

 - Nghiệm pháp chạm ngón: Dùng ngón tay trỏ đội da bìu ngược lên vào lỗ bẹn 

nông, ước lượng khẩu kính của nó. Tiếp đó quay áp mặt múp của ngón vào thành sau 

ống bẹn rồi bảo bệnh nhân ho hoặc rặn. Đón nhận cảm giác chạm túi thoát vị vào ngón 

tay, nếu ở đầu ngón là thoát vị bẹn gián tiếp, nếu ở mặt múp của ngón là thoát vị bẹn 

trực tiếp. 

 - Nghiệm pháp chẹn lỗ bẹn sâu: khi dùng tay chẹn lỗ bẹn sâu rồi cho bệnh nhân 

ho, nếu là thoát vị bẹn gián tiếp thì khối thoát vị không xuống được nhưng khối thoát 

vị trực tiếp thì vẫn trồi ra được.  

 Sau khi khám xong bên có thoát vị, cần khám cả bên đối diện vì tỉ lệ thoát vị bẹn 

hai bên chiếm từ 10% đến 20% tổng số thoát vị bẹn. 

1.2. Triệu chứng cận lâm sàng 

- Các xét nghiệm dùng trong chẩn đoán xác định: 

 + Siêu âm vùng bẹn bìu: xác định có thoát vị hay không, đường kính lỗ thoát vị, 

nội dung thoát vị là mạc nối lớn, ruột,... 

 + Chụp cắt lớp ổ bụng: xác định khối thoát vị ở vùng bẹn và nội dung bên trong 

khối thoát vị là ruột, mạc nối; phân biệt với các khối u khác ở vùng bẹn,... 



 
 

- Các xét nghiệm dùng trong chẩn đoán bệnh kèm theo và phục vụ phẫu thuật: 

 + Xét nghiệm huyết học: công thức máu, Prothrombin, APTT, máu chảy, 

Fibrinogen, HIV, HbsAG, HCV, nhóm máu, co cục máu 

 + Xét nghiệm sinh hóa: glucose, ure, creatinine, điện giải đồ, GOT, GPT, protein, 

albumin. 

 + Xquang ngực thẳng. 

 + Điện tim 

 + Các xét nghiệm khác: tùy trường hợp cụ thể như làm điện tim, siêu âm tim nếu 

có bệnh lý về tim mạch; Xquang ổ bụng nếu nghi ngờ đau do nguyên nhân khác (sỏi 

niệu quản, tắc ruột),...   

2. Chẩn đoán phân biệt [3] 

- Các bệnh lý khác của ống bẹn: u nang thừng tinh, tràn dịch màng tinh hoàn (khối 

phồng cố định, không ấn xẹp được, siêu âm thấy chứa dịch). 

- Các bệnh lý của tinh hoàn: u, viêm, xoắn tinh hoàn. 

- Giãn tĩnh mạch thừng tinh: trong thoát vị nếu đẩy các tạng lên ổ bụng, dùng ngón 

tay bịt lỗ bẹn nông và bảo bệnh nhân đứng dậy sẽ không thấy thừng tinh to trở lại vì 

các tạng không sa xuống được. Nhưng nếu là giãn tĩnh mạch thừng tinh thì thấy thừng 

tinh vẫn to trở lại và nắn có cảm giác như bó đũa do các tĩnh mạch giãn to gây nên.  

- Các khối vùng bẹn như u mỡ, hạch, và có khi cả tinh hoàn lạc chỗ. Trong các trường 

hợp này có thể dùng siêu âm hoặc chụp cắt lớp vi tính xác định   

3. Chẩn đoán biến chứng [3] 

 Nếu không điều trị, thoát vị ngày càng to ra, dần dần chiếm hết cả bìu. Thoát vị 

càng to, việc phục hồi thành bụng càng khó, và dễ tái phát. 

 Một số biến chứng có thể gặp trong thoát vị bẹn, như: 

3.1. Thoát vị nghẹt: khối thoát vị thường rất đau, không đẩy lên được. Dần dần sẽ 

xuất hiện bệnh cảnh tắc ruột và hoại tử ruột (do thiếu máu mạc treo). Khi khám ấn cổ 

túi thoát vị rất đau. Các thoát vị Richter (ít gặp) cũng có thể bị nghẹt nhưng chẩn đoán 

trước mổ thường khó khăn do tắc ruột thường xảy ra muộn, trong khi vách ruột đã bị 

hoại tử do nghẹt. 



 
 

3.2. Thoát vị kẹt: tạng thoát vị chui xuống nhưng không đẩy lên được do dính vào túi 

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

hợp này chức năng và sự tưới máu của tạng thoát vị không bị ảnh hưởng, do đó thoát 

vị dính không đau và không gây tắc ruột. to không đẩy lên được nhưng bệnh nhân 

không đau, không có dấu hiệu tắc ruột hoặc hoại tử ruột. Nguyên nhân thường do các 

tạng thoát vị dính với thành túi hoặc các quai ruột dính với nhau và với mạc nối. 

3.3. Chấn thương thoát vị: gặp trong trường hợp khối thoát vị lớn và xuống tương 

đối thường xuyên, bị chấn thương từ bên ngoài gây nên dập, vỡ các tạng bên trong. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị [2] 

- Ngoại trừ đối với trẻ sơ sinh nên chờ một thời gian cho ống phúc tinh mạc có thể tự 

bít, thoát vị bẹn ở trẻ lớn và người lớn chỉ có thể điều trị bằng phẫu thuật. 

- Mục đích phẫu thuật thoát vị vùng bẹn để: 

 + Loại bỏ bao thoát vị. 

 + Tạo hình thành bụng bằng sử dụng mô tự thân hay lưới nhân tạo. 

2. Điều trị cụ thể  

2.1. Các phương pháp phẫu thuật [2],[4] 

2.1.1. Các phương pháp tạo hình thành bụng sử dụng mô tự thân 

- Phương pháp Bassini. 

- Phương pháp Fergueson. 

- Phương pháp Shouldice 

- Phương pháp McVay  

2.1.2. Các phương pháp tạo hình thành bụng sử dụng lưới nhân tạo 

- Phương pháp Lichtenstein. 

- Phương pháp phẫu thuật nội soi qua ổ phúc mạc (TAPP) 

- Phương pháp phẫu thuật nội soi hoàn toàn ngoài phúc mạc (TEP) 

2.2. Điều trị sau mổ 

* Thuốc: 



 
 

- Các thuốc kháng sinh: thường sử dụng nhóm Cephalosporin thế hệ 1, thế hệ 2, thế 

hệ 3, thế hệ 4; nhóm Quinolon; nhóm Beta-lactam; nhóm Metronidazole; 

Tinidazole;… trong trường hợp có nguy cơ nhiễm trùng nặng, nhất là ở bệnh nhân có 

đặt lưới nhân tạo cần sử dụng kháng sinh liều cao, phổ rộng phối hợp với 

Metronidazole. 

- Sử dụng thuốc giảm đau: tùy thuộc vào mức độ đau, tuổi, bệnh lý phối hợp của người 

bệnh,...Một số nhóm thuốc giảm đau có thể sử dụng: Dẫn xuất của Anilin 

(paracetamol); dẫn xuất của acid phenylacetic (Diclophenac); nhóm giảm đau trung 

ương (Morphine, Pethidin);… 

- Các thuốc chống viêm: alphachymotripsin, lydosinat … 

- Các thuốc điều trị bệnh lý phối hợp (nếu có): thuốc điều trị đái tháo đường; thuốc hạ 

huyết áp; thuốc lợi tiểu;... 

* Chế độ chăm sóc:  

- Thay băng vết mổ. 

- Chăm sóc ống dẫn lưu (nếu có) 

- Vận động nhẹ nhàng. 

* Chế độ dinh dưỡng: 

- Các dung dịch nuôi dưỡng đường tĩnh mạch (nếu người bệnh chưa được ăn hoặc ăn 

uống kém) gồm: Dung dịch chứa acid amin (Amigol); dung dịch chứa Lipid 

(Lipovenous); dung dịch 3 thành phần chứa đạm, mỡ, đường (Compilipid, Mg-

Tan,…); dung dịch keo (albumin);… 

- Ăn cháo, uống sữa, ăn cơm (tùy theo diễn biến của từng người bệnh). 

* Các chỉ tiêu cần theo dõi, đánh giá trong quá trình điều trị: 

- Lâm sàng: có sốt không; đau vùng bẹn đùi; bìu, tinh hoàn 2 bên đau/sưng; vết mổ 

khô/nhiễm trùng; tiểu tiện và đại tiện. 

- Cận lâm sàng: Xét nghiệm lại công thức máu; sinh hóa máu (chức năng gan, thận, 

đạm máu…); siêu âm ổ bụng, bẹn bìu; CT scan ổ bụng khi nghi ngờ các biến chứng 

sau mổ. 

V. TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG [4] 



 
 

1. Bí tiểu 

- Nguyên nhân có thể liên quan đến thuốc gây tê, gây mê; đau sau mổ; truyền dịch;... 

- Xử trí: chườm ấm vùng hạ vị, nếu không đi tiểu được phải đặt sonde tiểu. 

2. Nhiễm trùng vết mổ 

- Lâm sàng: vết mổ tấy đỏ, có dịch đục hoặc dịch mủ 

- Xử trí: cắt chỉ cách, cấy dịch mủ làm kháng sinh đồ và điều trị bằng kháng sinh. 

3. Đau vùng bẹn 

- Có thể đau cấp hoặc đau mãn tính (đau kéo dài trên 03 thấng sau phẫu thuật). 

- Các loại đau: 

+ Đau thực thể: do tổn thương dây chằng và cơ. Xử trí: dùng thuốc giảm đau, 

chống viêm Nosteroid, nghỉ ngơi. 

+ Đau nội tạng do tổn thương đám rối thần kinh tự động hoặc đau do tổn thương 

trực tiếp dây thần kinh. Xử trí: có thể dùng thuốc giảm đau, chống viêm 

Nosteroid, tiêm thuốc giảm đau trực tiếp; nếu không đỡ phải can thiệp cắt dây 

thần kinh. 

 4. Tổn thương thừng tinh và tinh hoàn 

- Đau thừng tinh, tinh hoàn. Xử trí: nghỉ ngơi, nâng đỡ bìu, dùng thuốc giảm đau. 

- Viêm tinh hoàn do thiếu máu hoặc teo tinh hoàn. Xử trí: nghỉ ngơi, dùng thuốc giảm 

đau chống viêm Nosteroid. 

- Tổn thương ống dẫn tinh: Xử trí: nối lại ống dẫn tinh. 

5. Tụ dịch 

Tụ dịch vết mổ hoặc tụ dịch bìu. Xử trí: băng ép gạc ấm, sẽ tự hấp thu sau vài tuần. 

6. Tụ máu  

Tụ máu có thể ở vết mổ, ở bìu, ở bao cơ thẳng bụng, sau phúc mạc. Xử trí: Nâng đỡ 

bìu, chườm ấm thường tự hết sau vài tuần; nếu tụ máu lớn cần kiểm tra có tổn thương 

bó mạch chậu, bó mạch bịt.  

7. Tổn thương bàng quang 

Bàng quang có thể bị tổn thương trong khi phẫu thuật. Xử trí: khâu bàng quang và lưu 

sonde tiểu 01 – 02 tuần. 



 
 

8. Tái phát. Xử trí: phẫu thuật lại 

9. Các biến chứng liên quan đến sử dụng lưới: dị ứng lưới, nhiễm trùng lưới; ró 

lưới vào cơ quan trong ổ bụng. Xử trí: mổ lấy lưới, xử lý rò. 

10. Các tai biến, biến chứng liên quan phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn [5] 

- Các biến chứng liên quan đến bơm khí vào ổ bụng:  

+ Biến chứng tim mạch: rối loạn nhịp tim, hạ huyết áp đột ngột do thay đổ tư 

thế. 

+ Biến chứng hô hấp: ưu thán C02 và toan máu hô hấp do hấp thu CO2; tràn 

khí màng phổi, trung thất; phù phổi cấp. 

+ Tắc mạch do khí. 

- Tổn thương tạng: ruột non, đại tràng, bàng quang. Xử trí: khâu các tổn thương. 

- Tổn thương mạch máu: nếu tổn thương bó mạch thượng vị dưới, xử trí bằng kẹp 

clip; mạch máu lớn như bó mạch chậu mổ mở để khâu, nối mạch. 

- Tăc ruột: có thể do thoát vị qua lỗ trocar hoặc qua khe phúc mạc không được đóng 

kín. Xử trí: mổ giải phóng tắc. 

VI. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Chẩn đoán xác định thoát vị bẹn dựa vào khám có khối vùng bẹn; Siêu âm hoặc 

cắt lớp vi tính có hình ảnh thoát vị bẹn 

VII. TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

- Người bệnh tỉnh táo, không sốt, ăn uống được.  

- Vết mổ liền tốt; không có các biến chứng sau mổ. 

- Tái khám sau 1 tháng. 
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Phần : PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA NGOẠI TIẾT NIỆU 

 

SỎI THẬN 

 

I. KHÁI NIỆM  

Sỏi thận là một bệnh thường gặp và hay tái phát do sự kết thạch của một số 

thành phần trong nước tiểu ở đường tiết niệu trên, trong những điều kiện lý hóa nhất 

định. Sỏi gây tắc đường tiết niệu, gây nhiễm khuẩn và suy thận, gây nguy hại cho sức 

khỏe và tính mạng người bệnh [1]. 

II. NGUYÊN NHÂN VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA SỎI [1], [2] 

1. Cơ chế hình thành sỏi thận 

Sỏi tiết niệu là hậu quả của những rối loạn các chất vô cơ và hữu cơ trong nước 

tiểu.  

Sự hình thành sỏi còn phụ thuộc vào tình trạng giải phẫu của thận (như giãn đài bể 

thận, ứ nước thận, các dị tật của thận và niệu quản v.v.) và sự chuyển hoá. 

Cơ chế hình thành sỏi thận chưa được xác định rõ ràng, có nhiều giả thiết nhưng 

giả thiết được nhiều người chấp nhất là việc hình thành sỏi từ trong lòng của hệ tiết 

niệu. Sự hình thành sỏi trải qua nhiều giai đoạn: sự hình thành nhân sỏi, kết tụ các 

nhân sỏi, cố định sỏi ở một vị trí nhất định và từ đây sỏi cứ to dần lên.  

2. Nguyên nhân sinh bệnh sỏi thận 

Có nhiều nguyên nhân gây sỏi thận. Ngoài các yếu tố do ăn uống, sỏi thận có 

thể xuất hiện do những rối loạn chuyển hoá, các bệnh tiết niệu, bệnh đường ruột, rối 

loạn chức năng tiểu cầu thận, bệnh lý thần kinh hoặc do điều trị.Giảm bài tiết nước 

tiểu có thể do thói quen uống ít nước, mất nước do làm việc trong môi trường nóng 

hay do ỉa chảy kéo dài.  

- Tăng canxi niệu  

Tăng canxi niệu là khi lượng canxi trong nước tiểu > 300mg/24h ở nam và 250mg/24h 

ở nữ. Nguyên nhân gây tăng canxi niệu có thể là: 



 
 

+ Tăng canxi niệu do hấp thụ: Kết quả của sự tăng hấp thụ này chỉ làm tăng canxi niệu 

mà không làm tăng canxi máu. 

+ Tăng canxi niệu thứ phát sau khi ăn nhiều natri. 

+ Tăng canxi niệu do tiêu huỷ: bệnh lý cường cận giáp. 

+ Tăng canxi niệu tự phát: hay gặp ở các bệnh như u hạch lympho.  

+ Ngoài ra, các bệnh như cường chức năng tuyến giáp, bệnh u hạt (sarcoidois, 

tuberculosis …) cũng có thể là nguyên nhân gây tăng canxi niệu. 

- Tăng oxalate niệu: Bệnh lý xảy ra có thể do rối loạn về gen làm tăng quá trình tổng 

hợp oxalate tại gan và hội chứng ruột ngắn kém hấp thụ. 

- Tăng acid uric niệu: Gặp trong bệnh goute, u tuỷ. 

- Tăng cystine niệu: Bệnh có tính chất di truyền, tăng cystine niệu trên 200mg làm 

môi trường nước tiểu toan hoá tạo điều kiện hình thành sỏi cystine. 

- Tăng xanthine niệu: Enzym xanthine oxydase tham gia chuyển hoá base purin thiếu 

enzym này làm cho hypoxanthine tăng cao trong nước tiểu tạo sự hình thành sỏi. 

- Một số nguyên nhân khác  

+ Giảm citrat niệu gây ra sỏi canxi oxalate. 

+ Khi dùng nhiều các hormon giới tính. 

3. Thành phần hóa học của sỏi 

Có hơn 35 dạng tinh thể khác nhau của sỏi tiết niệu nhưng phần lớn trong số chúng là 

những tinh thể ít gặp. Chỉ khoảng 10 - 12 tinh thể là hay gặp trong cấu trúc của sỏi. 

các loại sỏi hay gặp: 

- Calcium oxalate, Calcium photphat, Calcium carbonate. 

- Magnesium và ammonium phosphate hay còn gọi là sỏi struvit, đây là sỏi kết hợp 

với nhiễm khuẫn. Dạng này kết hợp với dạng carbonat apatit tạo nên sỏi san hô. 

- Acid uric và các dẫn xuất của purine. 

- Sỏi cystine là biểu hiện của bệnh cystine niệu di truyền (0,5 - 1,5%).  

- Một số thành phần sỏi được hình thành từ các thuốc như Tinh thể sulfonamide, 

tetracycline…  

4.  Phân loại sỏi thận 



 
 

4.1. Phân loại theo vị trí, số lượng sỏi 

- Sỏi trước đài thận (Cachi ricci). 

- Sỏi đài thận. 

- Sỏi bể thận. 

- Sỏi đài bể thận nhiều viên. 

- Sỏi san hô: ít gây tắc cấp tính đường bài niệu. Gồm hai loại:  

+ Sỏi san hô thực thụ: Sỏi đúc khuôn toàn bộ theo hệ thống đài bể thận. 

+ Sỏi bán san hô: Là loại chỉ đúc khuôn một phần theo hệ thống đài bể thận hoặc giữa 

chúng có khớp. 

4.2. Phân loại của Mores và Boyce.W.H (1976). 

 Mô tả hình dạng, vị trí và kích thước sỏi theo 5 loại sau: 

 -  Sỏi S1: Sỏi bể thận đơn thuần một viên.  

-  Sỏi S2: Sỏi bể thận kết hợp với nhiều viên nhỏ ở đài thận. 

- Sỏi S3: Sỏi bể thận có một nhánh xuống đài giữa hoặc đài dưới. 

- Sỏi S4: Sỏi bể thận có hai nhánh xuống đài giữa và đài trên hoặc dưới.  

- Sỏi S5: Sỏi đúc khuôn cả bể thận và các nhóm đài. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Triệu chứng lâm sàng [1], [2] 

Triệu chứng lâm sàng rất đa dạng, có khi diễn biến âm thầm như đau âm ỉ cảm giác 

tức nặng vùng thắt lưng nhưng có lúc biểu hiện lâm sàng rõ rệt. Điển hình nhất là cơn 

đau quặn thận, đau dữ dội xuất phát từ vùng thắt lưng rồi lan theo niệu quản xuống 

vùng bẹn và sinh dục, kèm theo đái rắt, đái buốt, đái ra máu, đái ra sỏi, đau gây chướng 

bụng, nôn, sỏi thận thường được phát hiện muộn, không được điều trị kịp thời nên dẫn 

đến phá hủy nhu mô thận gây ra các biến chứng năng như: ứ mủ, suy thận, thận mất 

chức năng, có thể gây tử vong. 

1.2. Cận lâm sàng 

Cận lâm sàng giúp chẩn đoán xác định 

* Xét nghiệm nước tiểu: 



 
 

- Tìm tế bào và vi trùng: Nước tiểu có nhiều hồng cầu, bạch cầu. Có thể tìm 

thấy vi trùng khi li tâm soi và nhuộm Gram khi có biến chứng nhiễm trùng. Cần cấy 

nước tiểu trong trường hợp nghi ngờ có nhiễm trùng 

- Soi cặn lắng: Có thể tìm thấy tinh thể Oxalat, phosphate, calci 

- pH nước tiểu: Khi có nhiễm trùng niệu, pH nước tiểu sẽ tăng > 6,5 vì vi trùng 

sẽ phân hủy Ure thành Amoniac.Khi pH dưới 5,5 có nhiều khả năng có sỏi Urat 

- Protein niệu: Nhiễm trùng niệu chỉ khi có ít Protein niệu. Nếu có protein niệu 

phải thăm dò bệnh lý cầu thận 

* Chụp XQ hệ tiết niệu không chuẩn bị: Nhằm chẩn đoán kích thước, hình 

thái, vị trí cũng như sơ bộ cấu trúc, thành phần của sỏi theo mức độ cản quang giảm 

dần, sỏi phosphate calci, sỏi oxalate calci và sau cùng là sỏi phosphate ammoniac 

magnesi (struvit), sỏi cystin, sỏi uric và xanthin ít cản quang, chụp nghiêng khi cần 

thiết để loại trừ sỏi mật, sỏi tuỵ, hạch vôi hoá.  

* Chụp niệu đồ tĩnh mạch: (UIV) cho thấy chức năng thận bị ảnh hưởng, hình 

thể thận, đài bể thận do sỏi gây tắc 1 phần hay toàn phần gây ứ  nước thận với các 

mức độ khác nhau và có thể phát hiện các dị dạng bẩm sinh kèm theo, đánh giá chức 

năng bài tiết của thận có sỏi với bên đối diện và đánh giá ảnh hưởng của phẫu thuật 

lên chức năng bài tiết của thận có sỏi sau mổ. Phân loại chức năng bài tiết của thận 

dựa trên phim chụp NĐTM, theo Huỳnh Văn Nghĩa (2010). 

- Chức năng bài tiết tốt: Thận bài tiết thuốc đầy đài bể thận và đoạn niệu quản 

trên, trên phim chụp 15 phút. 

- Chức năng bài tiết trung bình: Thận bài tiết thuốc ra đài- bể thận trên phim 

chụp 30 phút. 

- Chức năng bài tiết kém: Thuốc bài tiết xuống ít trên phim chụp 60 phút. 

- Chức năng bài tiết xấu: Thận không ngấm thuốc hoạc không bài tiết trên phim 

chụp sau 90 phút. 

* Chụp cắt lớp vi tính (CLVT): Chụp cắt lớp vi tính có giá trị bằng tất cả các 

phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác. Ngoài ra, CLVT còn phát hiện được những 



 
 

sỏi không cản quang, sỏi nhỏ hơn 4 mm mà UIV và Xquang tiết niệu thường khó phát 

hiện được.  

- Phân độ ứ nước thận trên phim chụp CLVT: Theo Emilio Quaia chia làm 4 

độ: 

+ Mức độ I: Thận to hơn bình thường, thận bài tiết thuốc sau 10 đến 15 phút. 

Đài bể thận giãn to hình trùy, nhu mô thận dày hơn 15mm. 

 + Mức độ II: Thận to 12x 10cm, thận giảm bài tiết thuốc (chậm sau 30 phút). 

Đài bể thận giãn hình chùm nho (2cm), nhu mô thận dày 5- 10mm. 

 + Mức độ III: Thận to rõ 15x 12cm, thận giảm bài tiết thuốc ở thì chậm sau 45 

phút. Đài bể thận mờ hình quả bóng bàn (2cm), nhu mô mỏng 3- 5mm. 

 + Mức độ IV: Thận to rõ rệt, chức năng giảm nhiều, không bài tiết thuốc sau 

60 phút. Không thấy hình ảnh đài bể thận, nhu mô mỏng <3mm hoặc không đo được.  

* Chụp niệu quản ngược dòng (UPR): Chẩn đoán sỏi, các dị dạng, sự tắc 

nghẽn đài bể thận.  

* Siêu âm vùng bụng và thận 

 Cho phép xác định cả sỏi không cản quang, đánh giá mức độ giãn đài bể thận, 

độ dày còn lại của nhu mô thận, kích thước của sỏi. Theo Nguyễn Duy Huề (2001)  

thận giãn được chia làm 4 độ.  

- Độ I: Bể thận căng nước tiểu, đáy các đài thận giãn nhẹ. Chỉ số nhu mô/ bể 

thận (parenchyma- pelvis index) bình thường bằng 2/1 (PPI=2/1). 

- Độ II: Các đài thận giãn ra và bể thận cũng giãn, độ dầy nhu mô <15mm, chỉ 

số PPI= 1/1. 

- Độ III: Bể thận giãn rõ và các đài thận giãn to, thận giãn to biểu hiện bằng 

một vùng nhiều dịch chiếm một phần hố thắt lưng, các vùng này cách nhau bởi các 

vách ngăn không hoàn toàn, chỉ số PPI= 1/2. 

- Độ IV: Đài bể thận giãn rất to, ranh giới bể thận đài thận không rõ ràng, nhu 

mô thận mỏng <3mm, chỉ số PPI= 1/3.   

Cận lâm sàng phục vụ điều trị, tiên lượng, phẫu thuật. 

- Tổng phân tích tế bào máu, nhóm máu 



 
 

- Đông máu cơ bản: PT, APTT, Fibrinogen, thời gian máu chảy, co cục máu 

- Miễn dịch: HBsAg, HCV, HIV 

- Sinh hóa máu: Glucose, ure, creatinine, GOT, GPT, ĐGĐ, Protein toàn phần, 

Albumin. 

- Tổng phân tích nước tiểu, nuôi cấy nước tiểu kháng sinh đồ 

- Điện tim, XQ tim phổi (ngực thẳng) 

- Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh kèm theo bệnh kèm theo khác 

2. Chẩn đoán phân biệt 

Cơn đau quặn thận với thủng dạ dày viêm đại tràng co thắt, viêm túi mật, viêm ruột 

thừa, viêm phần phụ… 

Trong trường hợp, bụng chướng do liệt ruột chẩn đoán phân biệt với tắc ruột, viêm 

đại tràng… 

3. Chẩn đoán biến chứng: 

 Các biến chứng thường gặp và nguy hiểm: 

- Tắc nghẽn: Là biến chứng cấp tính nặng. Nếu tắc nghẽn hoàn toàn bể thận và niệu 

quản, bể thận sẽ giãn to và sau 6 tuần nhu mô thận có thể không hồi phục. Hậu quả 

của ứ nước là hủy hoại về cấu trức dẫn đến sự hủy hoại về chức năng. 

- Suy thận cấp: Suy thận cấp có thể do tình trạng tắc nghẽn nặng (hoàn toàn hoặc gần 

hoàn toàn) cả 2 bên niệu quản 

Suy thận cấp cũng có thể xảy ra ở bệnh nhân chỉ có sỏi niệu quản 1 bên nhưng có 

phản xạ co mạch cả 2 bên gây vô niệu. Biểu hiện lâm sàng là vô niệu, Ure, Creatinin 

máu, K+ máu tăng nhanh, toan máu chuyển hóa. 

- Suy thận mạn: Do viêm bể thận mạn là hậu quả nặng nề nhất của sỏi thận, tiết niệu 

vì không có khả năng phục hồi do thận xơ hóa dần.  

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Nội khoa [1], [2] 

Chỉ định điều trị sỏi thận bằng nội khoa được áp dụng cho những trường hợp: 

sỏi nhỏ nằm ở bể thận hoặc trong đài thận chưa gây tắc nghẽn chưa gây biến chứng, 

ít đau đớn cho bệnh nhân, sỏi còn có nhiều khả năng di chuyển xuống bàng quang. Và 



 
 

cả những trường hợp sỏi thận mà không có điều kiện hay không có chỉ định can thiệp 

bằng các phương pháp khác. 

Mục đích của điều trị nội khoa là phòng bệnh, tránh bệnh tái phát, ngăn ngừa sự tiến 

triển của bệnh, làm tan hay đái ra những viên sỏi nhỏ. Các loại sỏi có thành phần hóa 

học khác nhau, cơ chế hình thành có thể là đối lập nhau do đó việc điều trị có thể đối 

lập nhau nếu không cận thận thì không những làm sỏi nhỏ đi mà còn làm sỏi to lên.  

- Bệnh nhân cần uống nhiều nước >1,5 lít/ngày. Điều trị nhiễm khuẫn tiết niệu đặc 

biệt ở những người có dị tật tiết niệu. Để tránh tái phát sỏi thận, bệnh nhân cần điều 

chỉnh chế độ  ăn uống và sử dụng một số thuốc riêng biệt [40]. 

- Đối với sỏi canxi: Cần hạn chế thức ăn, nước uống có chứa nhiều canxi, điều này 

làm tăng hấp thụ ở ruột như sữa, canh xương… dẫn đến tăng canxi máu, nước tiểu 

làm tăng quá trình tạo sỏi. Ngoài ra có thể sử dụng các đồ uống làm toan hóa nước 

tiểu như sinh tố C, dấm, thuốc lợi niệu thiazid; không nên ăn mặn các chất chứa nhiều 

protein và oxalat. 

- Đối với sỏi magnesium ammonium phosphate cần điều chỉnh pH nước tiểu để tránh 

kiềm với các thuốc và đồ uống như trên, sử dụng các kháng sinh tác dụng đến trực 

khuẩn gram âm (nhóm quinolon, aminosid). 

- Đối với sỏi axit uric, cần hạn chế thức ăn chứa protein, tăng cường các loại rau cũ 

quả. Thuốc được dùng là Hallopurinol tăng bài tiết axit uric qua nước tiểu, tăng pH 

nước tiểu bằng các thuốc nhu Bicarbonate sodium, lợi niệu Diamox, với những BN 

cao HA không sử dụng được  Bicarbonate sodium có thể thay thế bằng Citrate 

postasium 

- Đối với sỏi Cystein cần tăng pH nước tiểu với các thuốc như trên hoặc penicillamin. 

- Điều trị cơ đau quặn thận do sỏi: 

+ Giảm lượng nước vào (nước uống, dịch truyền) khi có cơn đau quặn thận. 

+ Giảm đau: Sử dụng thuốc kháng viêm không Steroid có tác dụng tốt trong trường 

hợp này. Thuốc có thể sử dụng là Diclofenac (Elaria ống 75mg) tiêm bắp. 

Trong trường hợp không có hiệu quả, cân nhắc sử dụng Pethidin -Hameln (Pethidin 

ống 100mg/2ml) hoặc Morphin 



 
 

 Kết hợp thuốc giãn cơ trơn: Drotaverin (No-Spa ống 40mg) 

- Trong trường hợp có nhiễm khuẩn tiết niệu, nếu có kết quả kháng sinh đồ, cần sử 

dụng kháng sinh theo kháng sinh đồ 

Nếu có dấu hiệu nhiễm trùng, chú ý chọn những loại kháng sinh có tác dụng trên vi 

khuẩn Gram âm như Cephalosporin thế hệ 3,4, Quinonlone và Aminoside thường 

được sử dụng nhiều, cần thay đổi liều lượng theo mức độ suy thận (nếu có) và tránh 

dùng Aminoside khi suy thận 

2. Điều trị ngoại khoa [1], [2] 

Điều trị ngoại khoa nhằm giải quyết những biến chứng sỏi thận gây ra nhằm phục hồi 

chức năng thận và trong cấp cứu kết hợp nội ngoại khoa để giải quyết những trường 

hợp vô niệu, nhiễm khuẩn huyết. Điều trị ngoại khoa bao gồm các phẫu thuật kinh 

điển và các phương pháp ít xâm lấn. 

2.1. Các phẫu thuật kinh điển (mổ mở) 

- Lấy sỏi thận qua mở bể thận. 

- Phương pháp mở 

 rộng bể thận ngoài và trong xoang (Gil Vernet) có thể lấy sỏi to trong thận. 

- Rạch nhu mô thận để lấy sỏi đài thận có khi cần thiết. 

- Rạch nhu mô thận mở rộng lấy sỏi san hô lớn và nhiều viên là một phẫu thuật 

lớn, mức độ tổn thương nhu mô, nguy cơ chảy máu tăng. 

- Cắt thận bán phần khi sỏi khu trú ở một cực. Cắt thận khi nhu mô còn lại 

không tác dụng, thận ứ mủ do sỏi mất hết chức năng. 

 - Ngày nay phẫu thuật mở đã bị thu hẹp ở các nước tiên tiến nhưng vẫn còn vị 

trí quan trọng ở các nước đang phát triển. 

2.2. Các phương pháp ít xâm lấn 

Tán sỏi ngoài cơ thể (TSNCT). 

Từ khi được ứng dụng trên lâm sàng năm 1980, phương pháp này đã phát triển 

nhanh chóng và trở thành một lựa chọn đáng tin cậy nhưng nó cũng có nhiều hạn chế. 

* Chỉ định (theo Tiselius H. G). 

- Gánh nặng sỏi (stone burden). 



 
 

+ Kích thước sỏi  2,5cm tính theo đường kính lớn nhất. 

+ Thể tích  sỏi  300mm 

+ Số lượng sỏi 3 viên và tập trung ở 1 hoặc 2 vị trí trong hệ thống đài bể thận. 

- Vị trí sỏi: bể thận, đài trên, đài giữa. Sỏi ở đài dưới thường cho kết quả kém. 

Sỏi niệu quản trên. 

- Các BN có bệnh kết hợp như tiểu đường, tăng huyết áp... cần được điều trị ổn 

định trước khi tán sỏi. Chỉ định tán sỏi thận trên BN có thận đơn độc cần phải thận 

trọng (đặt thông JJ trước tán, BN phải được theo dõi sát sau tán sỏi). Với những BN 

có sỏi thận, niệu quản 2 bên cùng nằm trong chỉ định ESWL chúng tôi chủ trương tán 

bên sỏi đang gây tắc nghẽn đường bài niệu trước, khi kết quả tốt sẽ chuyển sang tán 

bên còn lại. 

* Chống chỉ định: 

- Bệnh nhân đang có nhiễm khuẩn đường niệu cấp tính: BN có thể có các triệu 

chứng sốt, tiểu buốt, tiểu gắt, tiểu đục, xét nghiệm công thức máu có số lượng bạch 

cầu tăng cao (> 10 x 109/l), bạch cầu niệu ≥ (++), cấy khuẩn nước tiểu phân lập được 

vi khuẩn với số lượng > 105 vi khuẩn/ ml (tiêu chuẩn quan trọng nhất). 

Tán sỏi nội soi ngược dòng (TSNSND). (URS - Ureteroscopy).  

Năm 1977 Goodman là người đầu tiên báo cáo tán sỏi thận ngược dòng. 

Nội soi niệu quản điều trị được 10% số BN sỏi đường tiết niệu trên cần can 

thiệp (chủ yếu là sỏi niệu quản 1/3 dưới), với sự ra đời máy soi niệu quản mềm người 

ta có thể tán cả sỏi bể thận. Nhìn chung phương pháp này chủ yếu được áp dụng cho 

các trường hợp: 

• Sỏi thận đường kính < 2cm. 

• TSNCT thất bại  hoặc chống chỉ định. 

• Sỏi thận ở những người có hoàn cảnh như chuẩn bị ghép tạng, phi công, phụ 

nữ có thai, làm việc ở biên cương hải đảo... 

Phẫu thuật nội soi lấy sỏi trong hay ngoài phúc mạc. 

- Theo Guideline của hiệp hội tiết niệu Châu Âu năm 2015 về điều trị sỏi thận 

thì phương pháp điều trị này đang thu hẹp dần, là lựa chọn cho một số trường hợp 



 
 

không thể áp dụng hoặc điều trị thất bại bằng các phương pháp TSNCT, TSTQD và 

tán sỏi NS ngược dòng  

 Phương pháp phẫu thuật tán sỏi thận qua da (Percutaneous 

Nephrolithotomy) 

Đây là phương pháp can thiệp ít xâm lấn có thể giải quyết được hầu hết các loại 

sỏi. Theo hướng dẫn của hiệp hội tiết niệu Châu Âu năm 2015 thì phương pháp này 

được chỉ định rộng rãi với hầu hết các trường hợp sỏi ngoại trừ tuyệt đối các trường 

hợp có khối u ác tính hay nghi ngờ ở đường tiết niệu, đoạn thành bụng cần nong và 

tạo đường hầm, phụ nữ mang thai. 

2.3. Điều trị cụ thể 

Trước phẫu thuật 

* Kháng sinh. Dùng theo kháng sinh đồ, nếu không có kháng sinh đồ dùng 

kháng sinh phổ rộng khi có nhiễm khuẩn 

- Nhóm Beta-lactam: 

+ Piperacillin (Zobacta 2,25g, …) 

+ Cefoxitin (Cefoxitin Panpharma 1g, Opixitin 1g...) 

+ Cefotaxim (Tiafo 1g, ...) 

+ Ceftriaxon (Ceftriaxon 1g, Triaxon 1g, …) 

+ Cefoperazol (Trikapezon 2g, Prazon 2g, …) 

+ Ceftazidim (ceftazidime 1g, …) 

+ Cefepim (Cefeme, Maxipime 1g, …) 

+ Imipenem (Imipenem-Cilastatin 1g, …) 

+ Meropenem (Meropenem Kabi, Tiepanem 1g, …) 

- Nhóm Quinolon 

+ Ciprofloxacin (Ciprofloxacin Polpharma 400mg, Scanax 500mg …) 

+ Levofloxacin (Tavanic 500mg, …) 

- Nhóm Aminoglycosid 

+ Amikacin (Amikacin 500mg…) 

- Fosmycin (Fosfomed 1g, …) 



 
 

* Thuốc điều chỉnh tình trạng mất nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan 

- Các dung dịch: Glucose 5%, glucose 10%, glucose 20%, Natriclorid 0,9%, 

Natribicacbonat 14‰, Natribicacbonat 4,2%, Ringerlactat 

- Các chất điện giải: Kali, Caici, Magie, … 

* Thuốc cầm máu. 

- Tranexamic Acid (Acido Tranexamico Bioindustria 500mg/5ml...) 

- Ethamsylat (Cyclonamine 12,5% - 250mg/2ml, …) 

* Giảm đau.  

- Paracetamol (Paracetamol Kabi 1g/100ml, Tatanol 500 mg…) 

- Diclofenac (Elaria 75mg/3ml) 

- Pethidin (Pethidin-hameh 100mg/2ml, …) 

- Morphin (Osaphine 10mg/ml, …) 

* Thuốc giãn cơ. 

- Drotaverin (No-spa 40mg, Drotaverin 40mg, …) 

- Alverin citrate (Alverin 40 mg…) 

*Các thuốc điều trị bệnh lý phối hợp (nếu có): thuốc điều trị đái tháo đường; 

thuốc hạ huyết áp; thuốc lợi tiểu;... 

* Đặt sonde bàng quang: Theo dõi nước tiểu trong trường hợp suy thận cấp, 

đái máu. 

Sau phẫu thuật 

* Thuốc kháng sinh, giảm đau, cầm máu, truyền dịch (như trên) 

* Truyền máu và các chế phẩm của máu: Trong trường hợp mất máu nhiều. 

Số lượng dựa vào lâm sàng, xét nghiệm. 

* Chế độ chăm sóc: 

- Thay băng vết mổ. 

- Chăm sóc ống dẫn lưu  

- Vận động sớm sau mổ. 

- Vỗ rung với các trường hợp bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý hô hấp. 

* Chế độ dinh dưỡng: 



 
 

- Cho ăn sớm sau 6 tiếng sau mổ, hoặc theo chỉ định của phẫu thuật viên.  

- Ăn cháo, uống sữa, ăn cơm (tùy theo diễn biến của từng người bệnh). 

*  Các chỉ tiêu cần theo dõi, đánh giá trong quá trình điều trị  

- Lâm sàng: có sốt không; tình trạng bụng, vết mổ khô/nhiễm trùng; dịch qua 

dẫn lưu; đại tiện bình thường/rối loạn; … 

- Cận lâm sàng: Xét nghiệm lại công thức máu; sinh hóa máu (chức năng gan, 

thận, đạm máu…); siêu âm hoặc chụp CT scan ổ bụng khi nghi ngờ biến chứng sau 

mổ. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Sỏi thận nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra các biến chứng 

nguy hiểm: 

Giãn đài bể thận 

Nhiễm khuẩn niệu 

Suy thận cấp, suy thận mạn 

VI. PHÒNG BỆNH 

Uống nhiều nước, ít nhất 2 lít nước mỗi ngày 

Ăn ít muối, ăn ít thịt động vật, nên dung cá thay thịt 

Ăn nhiều rau tươi 

Thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ 

Khám ngay khi có các triệu chứng: tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu máu, đau vùng thắt lưng, 

… 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN, RA VIỆN 

1.Tiêu chuẩn nhập viện 

Bệnh nhân nhập viện khi có triệu chứng: 

- Đau quặn thận, đau âm ỉ vùng thắt lưng 

- Rối loạn tiểu tiện: Đái buốt, đái rắt, đái máu, đái mủ 

- Siêu âm, XQ, cắt lớp vi tính: Hình ảnh sỏi thận gây giãn đài, bể thận 

2. Tiêu chuẩn ra viện 

- Bệnh nhân tỉnh, không sốt, không đau thắt lưng 



 
 

- Huyết động ổn định 

- Vết mổ liền tốt 

- Tiểu tiện tốt, nước tiểu trong 

- Bệnh kèm theo được điều trị ổn định 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Nguyễn Bửu Triều, Nguyễn Mễ (2007), “Sỏi thận”, Bệnh học tiết niệu, Nhà xuất bản 

y học, pp. 193-201 

Lê Ngọc Từ (2006), “Sỏi tiết niệu”, Bài giảng bệnh học ngoại khoa, Nhà xuất bản y 

học, tập I, pp. 133-141.  

BẢNG MÃ ICD 

Mã ICD TÊN BỆNH 

N20 Sỏi thận và niệu quản 

N20.0 Sỏi thận 

N20.2 Sỏi thận và sỏi niệu quản 

N13.2 Thận ứ nước do sỏi thận và niệu quản gây tắc nghẽn 

 

 



 
 

   

SỎI NIỆU QUẢN 

 

I. KHÁI NIỆM [3] 

Sỏi niệu quản (NQ) được hình thành từ thận và di chuyển xuống niệu quản và 

dừng lại ở những vị trí hẹp tự nhiên của niệu quản. So với sỏi thận thì sỏi niệu quản 

chiếm tỷ lệ ít hơn và tương đối dễ chẩn đoán, dễ điều trị hơn nhưng sớm ảnh hưởng 

đến chức năng thận nếu bị tắc nghẽn lâu ngày. Phần lớn sỏi có kích thước chiều ngang 

(so với niệu quản) nhỏ hơn 5 mm sẽ được tống xuất tự nhiên theo dòng nước tiểu. 

II. NGUYÊN NHÂN [3] 

Có 2 loại sỏi tiết niệu: Sỏi cơ thể (sỏi nguyên phát) và sỏi cơ quan (sỏi thứ phát). 

Sự rối loạn chuyển hóa trong cơ thể sẽ sinh ra sỏi nguyên phát, sỏi thứ phát bắt nguồn 

từ những nguyên nhân gây tắc nghẽn đường bài tiết dẫn đến ứ đọng nước tiểu. 

Hầu hết sỏi niệu quản có nguồn gốc từ thận di chuyển xuống và dừng lại ở một đoạn 

nào đó của niệu quản, đặc biệt tại các chỗ hẹp sinh lý. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng [1], [2], [3] 

Triệu chứng cơ năng 

 - Đau: sỏi NQ thường gây đau dưới nhiều dạng tùy thuộc nhiều yếu tố: tổn thương 

cơ thể bệnh lý, hỗn loạn sinh lý, vị trí của sỏi. 

 - Cơn đau quặn thận: đây là cơn đau điển hình do sỏi di chuyển trong NQ, gây co thắt 

NQ. Cơn đau thường xuất hiện đột ngột, lúc bệnh nhân đang khỏe mạnh. Sỏi NQ 

thường gây ra cơn đau bão thận hơn sỏi thận vì: Sỏi NQ hay di động do nhu động của 

NQ và do kích thước tương đối nhỏ của sỏi; NQ có nhiều dây thần kinh hơn chủ mô 

thận, bể thận, đài thận nên sự cọ sát của sỏi vào niêm mạc thường gây phản ứng co 

thắt các đường tiểu trên. Theo Akram, triệu chứng đau quặn thận chiếm đa số (40,1%). 



 
 

 - Đau do kích ứng: tiểu gắt, tiểu buốt do niêm mạc bàng quang bị kích thích, phóng 

tinh đau do túi tinh, ống dẫn tinh bị viêm có thể gợi ý đến sỏi NQ chậu, đoạn sát bàng 

quang. 

 - Tiểu máu: có thể vi thể hoặc đại thể. 

 - Tiểu đục: nước tiểu đục, có mủ là dấu hiệu của nhiễm trùng thận ngược chiều, nên 

lưu ý khi sốt kèm rét run. Trường hợp này đe dọa trầm trọng chức năng thận, có nguy 

cơ nhiễm trùng huyết và choáng nhiễm trùng. 

 - Vô niệu: vô niệu do sỏi NQ là cấp tính, bắt nguồn từ sự tắc nghẽn đường tiểu, vô 

niệu do sỏi NQ xuất hiện đột ngột nhưng khi bế tắc đường tiểu được giải quyết, thận 

cũng sớm hồi phục. 

 - Triệu chứng suy thận mạn tính: sỏi NQ hai bên hay sỏi NQ một bên với sỏi thận 

bên còn lại, lâu ngày có thể đưa đến tình trạng suy thận mạn tính với các triệu chứng 

tiêu hóa như sình bụng, đầy hơi, ói mửa, ăn không tiêu hay các biểu hiện thiếu máu, 

mất ngủ … 

 - Những triệu chứng không điển hình: đôi khi sỏi NQ diễn tiến mơ hồ trong một thời 

gian dài, vì sỏi không di động và không gây bế tắc đường tiểu cấp tính. Mỏi lưng là 

than phiền nhiều nhất, gia tăng khi làm việc nặng. Sỏi NQ bên phải mang tính chất 

đau của viêm túi mật, loét hành tá tràng, viêm dạ dày hay sỏi bên trái có triệu chứng 

đại tràng xuống, dễ chẩn đoán nhầm trên lâm sàng. 

Triệu chứng thực thể  

- Thăm khám vùng bụng và hông lưng có thể phát hiện thận lớn với dấu hiệu chạm 

thận dương tính nếu thận bị ứ nước, đau vùng hông lưng nếu viêm quanh thận. 

 - Cảm giác đau được nhận biết khi thăm khám vùng hố chậu, cho phép gợi ý sỏi NQ 

đoạn giữa, đặc biệt khi có phản ứng viêm quanh NQ. 

 - Đau dưới sườn nhưng không co cứng thành bụng gặp trong sỏi NQ đoạn trên. 

1.2. Cận lâm sàng 

❖ Cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán xác định [1], [2], [3] 

-     Tổng phân tích và cấy nước tiểu 

Hiện diện nhiều hồng cầu, có thể có bạch cầu và vi trùng. Nhiễm khuẩn đường 



 
 

tiết niệu  có thể gây albumin trong nước tiểu. 

Các loại vi khuẩn được phân lập từ nước tiểu chủ yếu là gram âm, bao gồm E. 

coli (38,3%), Proteus spp. (13,6%), Staphlococcus spp. (8,2%), Klebsiella spp. và 

Pseudomonas aeruginosa (5,5%). 

- Chụp X quang bộ niệu không chuẩn bị (KUB) 

Phim KUB giúp xác định vị trí, kích thước và hình dáng của sỏi, từ đó cho phép 

dự đoán khả năng đào thải tự nhiên của viên sỏi cũng như lựa chọn phác đồ điều trị. 

Tuy nhiên, độ nhạy và độ đặc hiệu của KUB tương đối thấp, lần lượt từ 44 - 77% và 

80 - 87%. KUB không phát hiện các loại sỏi không cản quang. Phim KUB chỉ có thể 

dự đoán khoảng 39 - 40% thành phần sỏi nên không thể sử dụng để phân tích thành 

phần sỏi trên lâm sàng. 

- Siêu âm bụng 

Là phương tiện cận lâm sàng không xâm lấn giúp phát hiện sỏi và tình trạng ứ 

nước ở thận. Siêu âm cũng cho phép quan sát phần nào sỏi NQ, đặc biệt sỏi kém cản 

quang. Mặc dù rất hữu ích trong cấp cứu nhưng siêu âm mang tính định hướng nhiều 

hơn vì không mô tả được vị trí của sỏi và chức năng thận. 

- Chụp X quang hệ niệu có cản quang (UIV) 

Là phương pháp rất giá trị trong các trường hợp sỏi niệu buộc phải can thiệp 

phẫu thuật. Phim UIV mô tả hai điểm cơ bản: hình thể đài bể thận và NQ, nhờ đó xác 

định vị trí của hòn sỏi trong đường tiết niệu cũng như mức độ giãn nở của đài bể thận. 

Ngoài ra, UIV phản ánh chức năng của thận có sỏi và thận bên đối diện. 

Trong trường hợp ứ nước nhiều, thận có thể không bài tiết trên UIV. Nên chụp 

phim muộn sau khi tiêm thuốc cản quang từ 2 - 4 - 8 giờ. Nếu chụp phim muộn vẫn 

không thấy thận bài tiết, nhiều khả năng thận bị hư hại trầm trọng, tiên lượng về sự 

phục hồi của thận sau khi lấy sỏi rất dè dặt. Nếu 2 thận đều có sỏi, UIV rất cần thiết 

để chọn thận ưu tiên phẫu thuật. 

Đối với sỏi NQ, UIV phản ánh mức độ giãn nở của NQ phía trên hòn sỏi. 

Trường hợp sỏi không cản quang, hình ảnh NQ giãn nở và thuốc cản quang bị dừng 

lại tại vị trí sỏi được thể hiện đặc trưng trên UIV. Để chẩn đoán phân biệt giữa sỏi NQ 



 
 

vùng hố chậu với những vết vôi hóa trong vùng này, trên phim chụp nghiêng vẫn thấy 

sỏi NQ nằm trên đường đi của NQ, trong khi các vết vôi hóa định vị bên ngoài. 

- Chụp NQ–bể thận ngược dòng (UPR) 

Trong trường hợp các triệu chứng lâm sàng (LS) và cận lâm sàng (CLS) khác 

kể cả UIV chưa thể kết luận sỏi NQ, UPR trở nên cần thiết. Trước khi bơm chất cản 

quang, việc đưa ống thông lên chạm sỏi cũng là một yếu tố giúp chẩn đoán. Hình ảnh 

UPR cản quang cho thấy sỏi màu trắng nhạt giữa một màu trắng đậm, hoặc hình ảnh 

khuyết giữa NQ màu trắng đậm. Hình ảnh thuốc cản quang được bơm ngược theo ống 

thông NQ đến chỗ có sỏi sẽ bị dội xuống cho phép phát hiện vị trí sỏi NQ hoặc hẹp 

NQ. 

- Chụp cắt lớp vi tính (CT-scan): Xác định sỏi và mức độ tắc nghẽn thận, niệu 

quản. CT- scan hiệu quả trong trường hợp sỏi niệu quản kém cản quang và chụp UIV 

không thấy hình ảnh của thận và vị trí niệu quản tắc nghẽn. Ngoài ra CT-scan còn 

đánh giá được chức năng thận. 

❖ Cận lâm sàng phục vụ điều trị, tiên lượng, phẫu thuật. 

- Tổng phân tích tế bào máu, nhóm máu 

- Đông máu cơ bản: PT, APTT, Fibrinogen, thời gian máu chảy, co cục máu 

- Miễn dịch: HBsAg, HCV, HIV 

- Sinh hóa máu: Glucose, ure, creatinine, GOT, GPT, ĐGĐ, Protein toàn phần, 

Albumin. 

- Tổng phân tích nước tiểu, nuôi cấy nước tiểu kháng sinh đồ 

- Điện tim, XQ tim phổi (ngực thẳng) 

- Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh kèm theo bệnh kèm theo khác 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- Cơn đau quặn thận với thủng dạ dày viêm đại tràng co thắt, viêm túi mật, 

viêm ruột thừa, viêm phần phụ… 

- Trong trường hợp, bụng chướng do liệt ruột chẩn đoán phân biệt với tắc ruột, 

viêm đại tràng… 

VI. ĐIỀU TRỊ 



 
 

1. Điều trị nội khoa [1], [2] 

- Vì sỏi NQ gây bế tắc và nguy cơ phá hủy thận nặng, nhanh nên chỉ điều trị 

nội khoa khi sỏi còn nhỏ, đường kính ≤ 10 mm, sỏi nhẵn, bờ rõ nét, chức năng thận 

và NQ bình thường, có khả năng theo dõi sát bệnh nhân. Phác đồ dựa trên nguyên tắc 

tạo điều kiện để sỏi di chuyển ra ngoài bằng cách giảm co thắt, giảm đau nếu BN trong 

cơn đau, uống nhiều nước hoặc truyền nhiều dịch mặn, ngọt đẳng trương. Sỏi > 10 

mm, tỷ lệ tự đào thải khoảng 8%. 

- Chất ức chế thụ thể adrenergic hay ức chế kênh Ca2+ được dùng trong điều 

trị sỏi NQ nhằm làm tăng sự di chuyển của sỏi thông qua việc làm giãn cơ trơn NQ. 

Sỏi được tống xuất tự nhiên trong 65% bệnh nhân dùng thuốc ức chế thụ thể 

adrenergic hay ức chế kênh Ca2+ nhiều hơn nhóm không dùng thuốc. Điều trị nội khoa 

không những làm tăng tỷ lệ sỏi di chuyển xuống bàng quang mà còn giảm bớt thời 

gian di chuyển của sỏi và những cơn đau quặn thận. Thuốc giãn NQ như ức chế thụ 

thể adrenergic hay ức chế kênh Ca2+ còn làm tăng áp suất thủy tĩnh phía trên sỏi nên 

giúp sỏi di chuyển dễ dàng. Tác dụng phụ thường gặp là hạ huyết áp thoáng qua và 

mạch chậm khoảng 3,5% trường hợp. 

Tamsulosin (Floezy 0,4mg) là chất ức chế thụ thể adrenergic được sử dụng phổ 

biến nhất. Tuy nhiên, alfuzosin (Xatral viên 10mg) cũng có hiệu quả tương đương  

2. Điều trị bằng can thiệp ít xâm lấn. [1], [2], [3] 

2.1. Tán sỏi ngoài cơ thể 

Nhờ các sóng xung kích nhằm vào sỏi để phá vụn sỏi. Những mảnh sỏi này sẽ 

thoát ra ngoài theo đường tự nhiên. Để phát sóng xung kích, có 3 loại máy tán sỏi 

ngoài cơ thể bằng máy điện từ trường, máy thuỷ điện lực, máy áp sứ điện.  

Chỉ định tán sỏi ngoài cơ thể cho những sỏi niệu quản nhỏ dưới 1cm, ở vùng 

thắt lưng hay tiểu khung không có nhiễm khuẩn niệu, không có dị dạng và chít hẹp 

niệu quan, thận không bị ứ nước, ứ mủ. Không có bệnh kèm theo như bệnh về máu, 

gù vẹo cột sống, đang có thai, bệnh về mạch máu. Trong trường hợp sỏi niệu quản 

nằm sát thận có thể đẩy sỏi vào thận bằng ống thông niệu quản hay đặt ống thông JJ 

sau đó tán sỏi ngoài cơ thể, vì sỏi nằm trong thận sẽ dễ định vị hơn, dễ vỡ hơn do có 



 
 

khoảng không gian tiếp xúc với sóng xung. Điều trị bằng phương pháp này tỷ lệ thành 

công đạt khoảng 60 - 70%.  

Biến chứng hiếm thường gọi là cơn đau quặn thận, tắc nghẽn niệu quản do sỏi 

di chuyển sau tán. 

2.2. Tán sỏi nội soi niệu quản ngược dòng 

Chỉ định cho những sỏi niệu quản đoạn chậu hông hay tiểu khung.  

Nhờ hệ thống camera và ống soi niệu quản bán cứng hay mềm mà đưa các máy 

tán sỏi theo đường tự nhiên lên niệu quản để tán sỏi bằng các công nghệ khác nhau 

như siêu âm, áp lực hơi, điện từ trường, laser. Sau tán vụn sỏi niệu quản xong, sỏi 

được hút ra hay gắp ra bằng dụng cụ hoặc rút ra bằng ống thông Domia. Kết hợp đặt 

ống thông niệu quản sau tán để tránh phù nề và dẫn lưu nước tiểu từ trên thận xuống. 

Kết quả tán sỏi theo phương pháp này đạt tới 85%. Ngày nay do có những ống 

soi mềm nhỏ có thể tán được cả sỏi niệu quản đoạn thắt lưng và ngay cả trên thận. 

Phương pháp này được ứng dụng nhiều trên thế giới vì không cần rạch da, tỷ lệ 

tử vong ít, biến chứng thường gặp là tổn thương niệu quản gây ra trong quá trình đưa 

ống soi lên niệu quản hay lấy những mảnh sỏi ra.  

2.3. Lấy sỏi niệu quản bằng phương pháp nội soi ổ bụng xuyên hoặc ngoài (sau) 

phúc mạc 

Nhờ ứng dụng nội soi ổ bụng, qua các trocar có thể bóc tách niệu quản tìm vị 

trí sỏi, lấy sỏi niệu quản ra, đặt các ống thông niệu quản và khâu lại niệu quản thường 

qua ngả sau phúc mạc, ít khi qua ngả trong phúc mạc và thường ứng dụng lấy sỏi ở 

đoạn thắt lưng. 

Tuy nhiên, để thực hiện kỹ thuật này đòi hỏi có những chỉ định chặt chẽ như 

sỏi niệu quản chỉ có một viên hoặc các viên phải nằm liền kề nhau, không có chít hẹp 

niệu quản phía dưới, không có nhiễm khuẩn tiết niệu... cũng như đòi hỏi trình độ thành 

thạo về phẫu thuật nội soi của phẫu thuật viên. 



 
 

2.4. Tán sỏi qua da 

Chỉ định với sỏi 1/3 trên sát bể thận, hoặc sỏi niệu quản kết hợp sỏi thận. Tán 

sỏi qua da có 3 loại: đường hàm tiêu chuẩn, đường hầm nhỏ và đường hầm siêu nhỏ 

với năng lượng tán thủy điện lực, siêu âm, laser. 

3. Điều trị bằng phẫu thuật kinh điển (mổ mở) [1], [2], [3] 

Việc điều trị sỏi niệu quản bằng phẫu thuật đã có từ lâu cho dù ngày nay đã có 

nhiều kỹ thuật hiện đại nhưng nó vẫn còn tồn tại trong những chỉ định nhất định và 

tồn tại trong cả những cơ sở phẫu thuật mà chưa có thể triển khai được các kỹ thuật 

hiện đại. 

Chỉ định phẫu thuật trong những trường hợp sỏi niệu quản kèm theo dị dạng 

đường tiết niệu (tách đôi niệu quản, giãn phình niệu quản), co chít hẹp niệu quản, có 

nhiễm khuẩn tiết niệu, vô niệu do sỏi niệu quản mà đặt ống thông niệu quản thất bại, 

sỏi niệu quản có kích thước lớn, quá cứng, sỏi niệu quản đã gây biến chứng như thận 

ứ nước, ứ mủ. Đôi khi sỏi niệu quản đã được điều trị bằng các phương pháp nội soi 

nhưng chưa đạt kết quả. 

Tuỳ vị trí sỏi mà có đường rạch khác nhau, đường rạch thắt lưng, đường trắng 

giữa dưới rốn, đường bên cạnh cơ thẳng to. Sau khi lấy sỏi kết hợp kiểm tra sự lưu 

thông của niệu quản. Việc đặt ống dẫn lưu niệu quản hay dẫn lưu thận được cân nhắc 

cho từng trường hợp cũng như có kết hợp tạo hình lại niệu quản hay không. 

Chỉ định phẫu thuật sỏi niệu quản ngày càng ít đi, tuy vẫn còn tồn tại. Những 

chỉ định này dần được thay thế bằng các phương pháp điều trị ít xâm hại. 

4. Điều trị cụ thể 

4.1. Trước phẫu thuật 

* Kháng sinh. Dùng theo kháng sinh đồ, nếu không có kháng sinh đồ dùng 

kháng sinh phổ rộng khi có nhiễm khuẩn 

- Nhóm Beta-lactam: 

+ Piperacillin (Zobacta 2,25g, …) 

+ Cefoxitin (Cefoxitin Panpharma 1g, Opixitin 1g...) 

+ Cefotaxim (Tiafo 1g, ...) 



 
 

+ Ceftriaxon (Ceftriaxon 1g, Triaxon 1g, …) 

+ Cefoperazol (Trikapezon 2g, Prazon 2g, …) 

+ Ceftazidim (ceftazidime 1g, …) 

+ Cefepim (Cefeme, Maxipime 1g, …) 

+ Imipenem (Imipenem-Cilastatin 1g, …) 

+ Meropenem (Meropenem Kabi, Tiepanem 1g, …) 

- Nhóm Quinolon 

+ Ciprofloxacin (Ciprofloxacin Polpharma 400mg, Scanax 500mg …) 

+ Levofloxacin (Tavanic 500mg, …) 

- Nhóm Aminoglycosid 

+ Amikacin (Amikacin 500mg…) 

- Fosmycin (Fosfomed 1g, …) 

* Thuốc điều chỉnh tình trạng mất nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan 

- Các dung dịch: Glucose 5%, glucose 10%, glucose 20%, Natriclorid 0,9%, 

Natribicacbonat 14‰, Natribicacbonat 4,2%, Ringerlactat 

- Các chất điện giải: Kali, Caici, Magie, … 

* Thuốc cầm máu. 

- Tranexamic Acid (Acido Tranexamico Bioindustria 500mg/5ml...) 

- Ethamsylat (Cyclonamine 12,5% - 250mg/2ml, …) 

* Giảm đau.  

- Paracetamol (Paracetamol Kabi 1g/100ml, Tatanol 500 mg…) 

- Diclofenac (Elaria 75mg/3ml) 

- Pethidin (Pethidin-hameh 100mg/2ml, …) 

- Morphin (Osaphine 10mg/ml, …) 

* Thuốc giãn cơ. 

- Drotaverin (No-spa 40mg, Drotaverin 40mg, …) 

- Alverin citrate (Alverin 40 mg…) 

*Các thuốc điều trị bệnh lý phối hợp (nếu có): thuốc điều trị đái tháo đường; 

thuốc hạ huyết áp; thuốc lợi tiểu;... 



 
 

* Đặt sonde bàng quang: Theo dõi nước tiểu trong trường hợp suy thận cấp, 

đái máu. 

4.2. Sau phẫu thuật 

* Thuốc kháng sinh, giảm đau, cầm máu, truyền dịch (như trên) 

* Truyền máu và các chế phẩm của máu: Trong trường hợp mất máu nhiều. 

Số lượng dựa vào lâm sàng, xét nghiệm. 

* Chế độ chăm sóc: 

- Thay băng vết mổ. 

- Chăm sóc ống dẫn lưu  

- Vận động sớm sau mổ. 

- Vỗ rung với các trường hợp bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý hô hấp. 

* Chế độ dinh dưỡng: 

- Cho ăn sớm sau 6 tiếng sau mổ, hoặc theo chỉ định của phẫu thuật viên.  

- Ăn cháo, uống sữa, ăn cơm (tùy theo diễn biến của từng người bệnh). 

*  Các chỉ tiêu cần theo dõi, đánh giá trong quá trình điều trị  

- Lâm sàng: có sốt không; tình trạng bụng, vết mổ khô/nhiễm trùng; dịch qua 

dẫn lưu; đại tiện bình thường/rối loạn; … 

- Cận lâm sàng: Xét nghiệm lại công thức máu; sinh hóa máu (chức năng gan, 

thận, đạm máu…); siêu âm hoặc chụp CT scan ổ bụng khi nghi ngờ biến chứng sau 

mổ. 

V. BIẾN CHỨNG [1] 

Sỏi niệu quản dễ gây ra các biến chứng:  

- Ở giai đoạn đầu, bệnh nhân thường có những đợt đau quặn thận, đái máu, đái 

buốt, đái dắt.  

- Ở giai đoạn muộn: Do không được can thiệp gây ra: 

+ Nhiễm khuẩn tiết niệu 

+ Thận ứ nước 

+ Thận xơ hoá, teo lại do nhiễm khuẩn 

+ Thận ứ mủ 



 
 

+ Suy thận cấp, suy thận mãn  

+ Vô niệu 

VI. PHÒNG BỆNH [3] 

- Chế độ ăn: Ăn nhiều rau, chất xơ, tránh tiêu thụ lượng lớn vitamin, hạn chế 

muối (4-5g/ngày), hạn chế protein động vật (0,8-1g/kg/ngày), lượng clcium 1000-

1200mg/ngày. 

- Uống nước 2,5-3 lít/ngày, uống mỗi 2-4 giờ 

- Lối sống: Hoạt động thể lực, cân bằng lượng nước mất. BMI 18-25 kg/m² 

- Thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN, RA VIỆN 

1.Tiêu chuẩn nhập viện 

Bệnh nhân nhập viện khi có triệu chứng: 

- Đau quặn thận, đau âm ỉ vùng thắt lưng 

- Rối loạn tiểu tiện: Đái buốt, đái rắt, đái máu, đái mủ 

- Siêu âm, XQ, cắt lớp vi tính: Hình ảnh sỏi thận gây giãn đài, bể thận 

2. Tiêu chuẩn ra viện 

- Bệnh nhân tỉnh, không sốt, không đau thắt lưng 

- Mạch, Huyết áp ổn định 

- Vết mổ liền tốt 

- Tiểu tiện tốt, nước tiểu trong 
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N20 Sỏi thận và niệu quản 

N20.1 Sỏi niệu quản 

N20.2 Sỏi thận và sỏi niệu quản 

N13.2 Thận ứ nước do sỏi thận và niệu quản gây tắc nghẽn 

 

  



 
 

 

SỎI BÀNG QUANG 

 

I. KHÁI NIỆM 

Sỏi bàng quang là sỏi đường tiết niệu dưới thường gặp nhất. Chiếm tỉ lệ 5% sỏi 

tiết niệu và 1,5% bệnh tiết niệu phải nhập viện [3], [4]. 

Theo Ngô Gia Hy: 

- Sỏi bàng quang nguyên phát là sỏi từ thận rơi xuống bàng quang thông qua niệu 

quản. 

- Sỏi bàng quang thứ phát là sỏi tăng trưởng ngay tại bàng quang. 

Theo Benway B.M (Campbell 2015) [1]: 

- Sỏi nguyên phát/địa phương: gặp ở trẻ em; sự hình thành sỏi không có các yếu tố bất 

thường chức năng, giải phẫu hay nhiễm khuẩn; tác động hình thành sỏi chủ yếu do 

các yếu tố dinh dưỡng và kinh tế xã hội. 

- Sỏi thứ phát: thường gặp đàn ông lớn tuổi; kèm theo những bệnh lý tắc nghẽn đường 

tiết niệu dưới, sỏi trưởng thành tại chỗ trong bàng quang hoặc từ nhân sỏi từ đường 

tiết niệu trên; thành phần sỏi phụ thuộc nhiều vào quá trình bệnh học và có/không tình 

trạng nhiễm khuẩn 

II. NGUYÊN NHÂN [1], [2]. 

Tắc nghẽn đường thoát bàng quang làm tống xuất nước tiểu và mảnh sỏi nhỏ 

không hoàn toàn là điều kiện thuận lợi hàng đầu để hình thành sỏi (45% - 79% bệnh 

nhân sỏi bàng quang). 

Các nguyên nhân thường gặp là: 

- Nam: tăng sinh tuyến tiền liệt 

- Nữ: niệu đạo gập xoắn do thoát vị bàng quang, sa sàn chậu 

- Khác: hẹp niệu đạo, co thắt cổ bàng quang, túi thừa bàng quang không hoàn toàn 

Các bệnh lý đường tiết niệu dưới mắc phải khác cũng tạo điều kiện để tạo sỏi bàng 

quang như dị vật bàng quang, bàng quang thần kinh... 

III. CHẨN ĐOÁN 



 
 

1. Chẩn đoán xác định.  

Chẩn đoán xác định thường dựa trên hình ảnh học (siêu âm, KUB, MSCT), nội 

soi bàng quang thấy sỏi. 

1.1. Lâm sàng [1], [2], [3], [4]. 

*Triệu chứng cơ năng 

- Tiểu rắt: lan đến vùng hội âm, vùng qui đầu, tinh hoàn, dương vật. Triệu chứng 

này giảm khi bất động, gia tăng khi đi tiểu. 

- Tiểu nhiều lần, tiểu ngắt quãng, tia nước tiểu yếu. 

- Tiểu ra máu: tiểu máu cuối dòng, xảy ra khi rặn tiểu hay khi sỏi di chuyển. 

- Bí tiểu do sỏi kẹt niệu đạo. 

- Tiểu không kiểm soát: Sỏi rơi vào niệu đạo nhưng không làm nghẽn hoàn toàn 

niệu đạo 

*Triệu chứng thực thể 

- DRE, DVE: có thể sờ thấy sỏi (nữ), tăng sinh tuyến tiền liệt (nam). 

- Thăm dò bằng dụng cụ: thấy dấu hiệu chạm sỏi. 

- Có cầu bang quang nếu bí đái hoàn toàn. 

- Có lỗ rõ từ bang quang ra thành bụng, tầng sinh môn hoặc âm đạo 

*Tiền sử 

- Thường ghi nhận có tiền căn bệnh lý đường tiểu dưới. 

1.2. Cận lâm sàng 

*Cận lâm sàng giúp chẩn đoán xác định [1], [3], [4]. 

- Siêu âm: Xác định số lượng, kích thước sỏi bàng quang, kích thước tuyến tiền 

liệt, ứ nước đường tiết niệu trên. 

- Chụp XQ hệ tiết niệu không chuẩn bị: Xác định số lượng, kích thước sỏi; sỏi 

thận, niệu quản kèm theo 

- Chụp UIV: Cần thiết khi nghi ngờ có biến chứng lên thận 

- Chụp cắt lớp vi tính (CT-scaner): Là tiêu chuẩn vàng chẩn đoán sỏi tiết niệu, 

đánh giá bất thường hệ niệu 



 
 

- Nội soi bàng quang: số lượng, vị trí, hình dáng sỏi; túi thừa bàng quang, bướu 

bàng quang, bất thường niệu đạo, tăng sinh tuyến tiền liệt. 

*Cận lâm sàng giúp điều trị, tiên lượng, phẫu thuật 

- Tổng phân tích tế bào máu, nhóm máu 

- Sinh hóa máu: Glucose, ure, creatinin, điện giải đồ, GOT, GPT, Protein toàn 

phần, Albumin 

- Miễn dịch: HIV, HCV, HBsAg 

- Đông máu cơ bản: PT, APTT, Fibrinogen, thời gian máu chảy, co cục máu 

- Tổng phân tích nước tiểu, nuôi cấy nước tiểu kháng sinh đồ 

- Chụp XQ tim phổi, điện tim 

- Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh kèm theo khác. 

2. Chẩn đoán phân biệt [1]. 

Cần chẩn đoán phân biệt với các bệnh gây bí đái, rối loạn tiểu tiện như: viêm 

bàng quang, xơ cứng cổ bàng quang, tăng sinh tuyến tiền liệt, chít hẹp niệu đạo... 

VI. ĐIỀU TRỊ 

Điều trị nhằm ba mục tiêu: 

- Điều trị sạch sỏi 

- Điều trị căn nguyên 

- Điều trị biến chứng 

1. Điều trị nội khoa [1], [3]. 

Thuốc tan sỏi hiếm khi được ưu tiên vì thời gian điều trị kéo dài và không điều 

trị được nguyên nhân 

2. Ngoại khoa [1]. 

- Tán sỏi bàng quang ngoài cơ thể 

- Nội soi bàng quang bóp sỏi/tán sỏi qua ngả niệu đạo bằng laser, máy tán sỏi 

siêu 

âm cho những sỏi có kích thước không quá 5cm. 

- Lấy sỏi bàng quang qua da 



 
 

- Mổ mở lấy sỏi bàng quang: Chỉ định với các sỏi bàng quang kích thước lớn, 

có nhiễm khuẩn, có kèm các bệnh ở bàng quang, niệu đạo như: Túi thừa bàng quang, 

hẹp niệu đạo, ... 

3. Điều trị biến chứng [1]. 

- Sỏi gây ung thư bàng quang: điều trị ung thư bàng quang (phác đồ ung thư 

bàng quang) 

- Bàng quang nhỏ vì hóa xơ: Phẫu thuật mở rộng bàng quang bằng ruột 

- Nếu sỏi bàng quang gây suy thận: Đặt Foley tại chỗ đễ tránh ứ đọng nước tiểu, 

điều trị suy thận và phẫu thuật lấy sỏi. 

- Điều trị viêm bàng quang, viêm thận bể thận ngược chiều. 

4. Điều trị căn nguyên [1]. 

Nếu có căn nguyên kèm theo phải điều trị để tránh tái phát 

- Cắt túi thừa bàng quang 

- Cắt bỏ mô xơ cổ bàng quang 

- Cắt đốt nội soi tuyến tiền liệt 

- Cắt bao qui đầu hẹp 

- Điều trị hẹp niệu đạo: nong niệu đạo hoặc phẫu thuật tạo hình niệu đạo 

-  Điều trị ung thư dương vật: Phẫu thuật cắt ung thư dương vật, nạo vét hạch, 

hóa chất, xạ trị (theo phác đồ điều trị ung thư dương vật). 

5. Điều trị cụ thể 

5.1. Trước phẫu thuật 

* Thăm khám và làm cận lâm sàng để chẩn đoán, điều trị 

* Kháng sinh. Dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ. Trường hợp chưa có kháng 

sinh đồ có thể dùng kháng sinh phổ rộng: 

- Nhóm Beta-lactam: 

+ Piperacillin (Zobacta 2,25g, …) 

+ Cefoxitin (Cefoxitin Panpharma 1g, Opixitin 1g...) 

+ Cefotaxim (Tiafo 1g, ...) 

+ Ceftriaxon (Ceftriaxon 1g, Triaxon 1g, …) 



 
 

+ Cefoperazol (Trikapezon 2g, Prazon 2g, …) 

+ Ceftazidim (ceftazidime 1g, …) 

+ Cefepim (Cefeme, Maxipime 1g, …) 

+ Imipenem (Imipenem-Cilastatin 1g, …) 

+ Meropenem (Meropenem Kabi, Tiepanem 1g, …) 

- Nhóm Quinolon 

+ Ciprofloxacin (Ciprofloxacin Polpharma 400mg, Scanax 500mg…) 

+ Levofloxacin (Tavanic 500mg, …) 

- Nhóm Aminoglycosid 

+ Amikacin (Amikacin 500mg…) 

- Fosmycin (Fosfomed 1g, …) 

* Thuốc cầm máu. 

- Tranexamic Acid (Acido Tranexamico Bioindustria 500mg/5ml...) 

- Ethamsylat (Cyclonamine 12,5% - 250mg/2ml, …) 

* Giảm đau.  

- Paracetamol (Paracetamol Kabi 1g/100ml, Tatanol 500mg…) 

- Diclofenac (Elaria 75mg/3ml) 

- Pethidin (Pethidin-hameh 100mg/2ml, …) 

- Morphin (Osaphine 10mg/ml, …) 

* Đặt sonde bàng quang, bơm rửa bàng quang. Trong trường hợp bí đái, bàng 

quang có máu cục. 

5.2. Sau phẫu thuật 

* Thuốc Kháng sinh, giảm đau, cầm máu (như trên) 

* Thuốc điều chỉnh tình trạng mất nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan 

- Các dung dịch: Glucose 5%, glucose 10%, glucose 20%, Natriclorid 0,9%, 

Natribicacbonat 14‰, Natribicacbonat 4,2%, Ringerlactat 

- Các chất điện giải: Kali, Caici, Magie, … 

*Bơm rửa bàng quang  

*Thay băng vết mổ 



 
 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG [1] 

Sỏi bàng quang nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm có thể gây các biến 

chứng nguy hiểm: 

- Viêm nhiễm nước tiểu: có sự hiện diện của vi khuẩn trong nước tiểu và có các 

tế bào mủ. 

- Viêm bàng quang cấp tính, mạn tính. 

- Bàng quang bé do xơ teo. 

- Rò bàng quang. 

- Viêm thận ngược dòng dẫn đến suy thận. 

- Ung thư bàng quang 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Khám sức khỏe định kỳ. Chú ý các triệu chứng đường tiểu dưới: tiểu buốt, 

tiểu rắt… 

- Chẩn đoán và điều trị sớm bệnh phì đại tuyến tiền liệt 

- Uống đủ nước 

VII. TIÊU CHUẨN VÀO VIỆN, RA VIỆN 

1.Tiêu chuẩn nhập viện  

Bệnh nhân nhập viện khi có triệu chứng sau: 

- Rối loạn tiểu tiện: Tiểu rắt, tiểu buốt, tiểu khó, bí tiểu 

- Đái máu, nước tiểu đục mủ 

- Siêu âm, XQ, UIV, cắt lớp vi tính: thấy hình ảnh sỏi bàng quang 

2.Tiêu chuẩn ra viện 

- Bệnh nhân tỉnh, không sốt, không nôn, ăn uống được 

- Huyết động ổn định 

- Vết mổ khô, nước tiểu trong 

- Bệnh kèm theo được điều trị ổn định 
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CÁC BỆNH NANG THẬN (NANG THẬN) 

 

I. KHÁI NIỆM [1] 

Nang đơn thận là một hình thái bệnh lý lành tính hay gặp và đứng hàng thứ hai 

trong nhóm bệnh thận có nang. Nang đơn thận phát sinh và phát triển tại thận. Hầu 

hết các nang thận được mọc lên từ tổ chức vỏ thận, do đó có thể nằm bất cứ chỗ nào 

ở vùng vỏ thận, có khi nằm cạnh bể thận. Có nhiều loại nang: nang đơn độc, nhiều 

nang đơn, nang chảy máu, nang áp xe … 

Nang đơn thận được định nghĩa là nang chỉ có ở một thùy thận, nằm riêng biệt, 

không thông với bể thận. Có thể một hoặc nhiều nang, ở một hoặc cả hai bên thận. Do 

tắc ống dẫn nước tiểu trong thận 

Phân loại nang đơn thận 

Theo số lượng nang: 

+    Nang đơn độc). 

+    Thận nhiều nang một bên hoặc hai bên 

Theo vị trí nang: 

+    Theo vị trí tương đối với nhóm đài thận: nang ở cực trên, ở giữa thận, nang 

cực dưới 

+    Theo vị trí tương đối từ bờ ngoài vào rốn thận: 

•    Nang ở vùng chu vi thận. 

•    Nang ở nhu mô thận. 

•    Nang cạnh bể thận. 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Nguyên nhân của nang đơn thận đến nay vẫn chưa được biết rõ. Có một số 

giả thuyết cho rằng: Có sự phá hủy cấu trúc của các ống thận hoặc thiếu máu cung cấp 

cho thận có thể là nguyên nhân gây nang thận. Túi thừa từ ống thận có thể tách ra tạo 

thành nang thận. Không thấy vai trò của gen trong hình thành và phát triển nang đơn 

thận. 



 
 

- Bệnh thận đa nang có liên quan đến yếu tố di truyền 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng [1] 

Nang đơn thận thường không gây các triệu chứng lâm sàng rầm rộ nên bệnh 

nhân không để ý. Phần lớn nang đơn thận được phát hiện tình cờ trên siêu âm hoặc 

chụp cắt lớp vi tính. Dấu hiệu lâm sàng phụ thuộc vào các nang đó có gây nên chèn 

ép đài bể thận và làm ứ nước thận hay không. Một số ít trường hợp, nang thận được 

phát hiện khi đã vỡ do chấn thương. 

Tuy vậy, nang đơn thận có thể gây triệu chứng: 

+    Đau thắt lưng hoặc tức nặng vùng thắt lưng bên thận có nang là triệu chứng 

hay gặp khi kích thước nang lớn khiến bệnh nhân phải đi khám. 

+    Tăng huyết áp: những nang thận có kích thước lớn, lại nằm ở vùng nhu mô 

thận làm choán chỗ một vùng thận gây ra thiếu máu tại vùng đó, dẫn đến tăng bài tiết 

Renin và làm tăng huyết áp thứ phát. 

+    Thận to: khi nang thận quá to, có thể sờ thấy hoặc nhìn thấy một khối u ở 

bụng. 

+    Triệu chứng về đường tiết niệu: đái buốt, đái rắt, đái khó, đái ra máu hoặc 

nước tiểu đục khi có biến chứng nhiễm khuẩn, sỏi tiết niệu hoặc K hóa… 

1.2. Cận lâm sàng 

*Cận lâm sàng giúp chẩn đoán xác định [1], [2] 

- Siêu âm: Siêu âm là kỹ thuật được lựa chọn đầu tiên để chẩn đoán bệnh nang 

đơn thận. Nhờ có siêu âm mà nang thận ngày càng được phát hiện nhiều hơn, chẩn 

đoán xác định nang đơn thận chủ yếu dựa vào kỹ thuật siêu âm 

- Chụp niệu đồ tĩnh mạch (UIV): Đánh giá đường bài xuất, hình thái đường dẫn 

niệu và mối thương quan với nang đơn thận 

- Chụp cắt lớp vi tính (CT scanner): có giá trị cao trong việc xác định kích thước 

vị trí nang đơn thận và mối liên quan với chủ mô thận cùng tổn thương đi kèm.  



 
 

Chụp cắt lớp hệ tiết niệu có thuốc cản quang nang thân được đánh giá theo 

Bosniak  

BOSNIAK Hình ảnh 
Khả năng ác 

tính 
Điều trị 

I 

U nang đơn giản có thành mỏng như chân tóc 

không chứa vách ngăn, vôi hóa, hoặc các 

thành phần rắn. mật độ là nước trong Đơn vị 

Hounsfeld và không ngấm thuốc khi tiêm 

thuốc tĩnh mạch 

1,7% 
Chỉ 

theo dõi 

II 

U nang có thể chứa một vài vách ngăn mỏng 

và các nốt vôi hóa hoặc thành nang hơi dày có 

thể là. Các tổn thương có mật đọ giảm âm và 

đòng nhất<3 cm (được gọi là u nang mật độ 

cao) không ngấm thuốc cảm quang. 

18,5 

 

IIF 

U nang có thể chứa nhiều vách ngăn mỏng 

hoặc tối thiểu nhẵn dày lên của thành hoặc 

vách ngăn của họ. Tường hoặc vách ngăn của 

chúng có thể chứa vôi hóa có thể dày và có 

nốt, nhưng không thể đo lường được tăng 

cường độ tương phản là hiện tại. Những tổn 

thương này thường tốt. Hoàn toàn là dich 

trong, đường kính ≥3 cm  

18,5 

 

III 

Các khối nang thành dày lên không đều hoặc 

nhẵn 

thành hoặc vách ngăn trong đó ngấm thuốc có 

thể thấy được khi tiêm thuốc cản quang tĩnh 

mạch. 

33 

 

 

  



 
 

* Cận lâm sàng giúp điều trị, tiên lương, phẫu thuật: 

- Tổng phân tích tế bào máu, nhóm máu 

- Đông máu cơ bản: PT, APTT, Fibrinogen, thời gian máu chảy, co cục máu 

- Miễn dịch: HBsAg, HCV, HIV 

- Sinh hóa máu: Glucose, ure, creatinine, GOT, GPT, ĐGĐ, Protein toàn phần, 

Albumin. 

- Điện tim, XQ tim phổi (ngực thẳng), XQ hệ tiết niệu không chuẩn bị 

- Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh kèm theo bệnh kèm theo khác 

2. Chẩn đoán phân biệt [1] 

-Thận đa nang: 

+    Bệnh di truyền theo kiểu gen trội (trong phả hệ gia đình nhiều người bị 

bệnh). 

+    Hai thận to do bị thay thế bởi nhiều nang. 

+    Kích thước nang to nhỏ không đều nhau. Có nang rất lớn (> 10cm) nhưng 

cũng có nang rất nhỏ (khoảng 0,5cm). 

+    Có thể kèm theo gan đa nang. 

Cần CT HTN có thuốc cản quang để đánh giá tình trạng đa nang 2 thận và tổn 

thương kèm theo như nhiễm khuẩn hay xuất huyết nội nang. 

-Nang thận mắc phải ở bệnh nhân suy thận mạn (Ure máu cao) hoặc chạy thận 

nhân tạo kéo dài. 

-Giãn đài bể thận: có hình ảnh thông giữa các đài bể thận với nhau trên siêu âm 

hoặc trên phim chụp UIV, cắt lớp vi tính. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

Nguyên tắc điều trị 

Can thiệp phẫu thuật thủ thuật khi có biến chứng như chảy máu, đau nhiều, đái 

máu hoặc nang thận lớn (Kích thước > 45mm) [1] 

1. Điều trị triệu chứng (nội khoa) 

- Đau thắt lưng và tức nặng vùng thắt lưng: 

+    Thuốc giảm đau. 



 
 

Paracetamol (Paracetamol Kabi 1g/100ml, Tatanol 500mg…) 

Diclofenac (Elaria 75mg/3ml) 

Pethidin (Pethidin-hameh 100mg/2ml, …) 

Morphin (Osaphine 10mg/ml, …) 

+    Thuốc giãn cơ: Drotaverin (No-spa 40mg, Drotaverin 40mg, …) 

- Tăng huyết áp: có thể cho thuốc hạ áp các nhóm (theo chuyên khoa tim mạch) 

- Nhiễm trùng nội nang hoặc nhiễm khuẩn tiết niệu (nếu có) 

Dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ, nếu chưa có kháng sinh đồ dung kháng 

sinh phổ rộng 

- Nhóm Beta-lactam: 

+ Piperacillin (Zobacta 2,25g, …) 

+ Cefoxitin (Cefoxitin Panpharma 1g, Opixitin 1g...) 

+ Cefotaxim (Tiafo 1g, ...) 

+ Ceftriaxon (Ceftriaxon 1g, Triaxon 1g, …) 

+ Cefoperazol (Trikapezon 2g, Prazon 2g, …) 

+ Ceftazidim (ceftazidime 1g, …) 

+ Cefepim (Cefeme, Maxipime 1g, …) 

+ Imipenem (Imipenem-Cilastatin 1g, …) 

+ Meropenem (Meropenem Kabi, Tiepanem 1g, …) 

- Nhóm Quinolon 

+ Ciprofloxacin (Ciprofloxacin Polpharma 400mg, Scanax 500mg…) 

+ Levofloxacin (Tavanic 500mg, …) 

- Nhóm Aminoglycosid 

+ Amikacin (Amikacin 500mg…) 

- Fosmycin (Fosfomed 1g, …) 

2. Điều trị ngoại khoa [1] 



 
 

2.1 Chọc hút dịch nang thận:  

Phương pháp chọc hút dịch nang thận qua da phối hợp bơm cồn tuyệt đối 

(Ethanol 95%) làm xơ hóa vỏ nang dưới hướng dẫn của siêu âm đã đem lại nhiều kết 

quả tốt. 

2.2. Phẫu thuật cắt chỏm nang thận 

 Nang có kích thước lớn > 45mm, có biến chứng gây đau tức khó chịu thì chỉ 

định phẫu thuật cắt chóp nang thận là phương pháp điều trị tốt cho các bệnh nhân. 

Phương pháp: 

- Phẫu thuật cắt chỏm nang thận nội soi sau phúc mạc 

- Phẫu thuật cắt chỏm nang thận nội soi xuyên phúc mạc 

- Phẫu thuật mổ mở cắt chỏm nang thận: Trường hợp nang thận viêm dính tổ 

chức xung quanh, nang thận tái phát. 

2.3. Điều trị cụ thể 

2.3.1. Trước phẫu thuật 

* Khám và làm cận lâm sàng để chẩn đoán và điều trị 

* Kháng sinh: Khi có nhiễm khuẩn (như trên) 

* Thuốc giãn cơ, giảm đau: Khi bệnh nhân đau (như trên) 

* Thuốc cầm máu. Trường hợp có biến chứng chảy máu nang thận 

- Tranexamic Acid (Acido Tranexamico Bioindustria 500mg/5ml...) 

- Ethamsylat (Cyclonamine 12,5% - 250mg/2ml, …) 

*Các thuốc điều trị bệnh lý phối hợp (nếu có) 

2.3.2. Sau phẫu thuật 

* Thuốc kháng sinh, giảm đau, cầm máu (như trên) 

* Thuốc điều chỉnh tình trạng mất nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan 

- Các dung dịch: Glucose 5%, glucose 10%, glucose 20%, Natriclorid 0,9%, 

Natribicacbonat 14‰, Natribicacbonat 4,2%, Ringerlactat 

- Các chất điện giải: Kali, Caici, Magie, … 

* Chế độ chăm sóc: 

- Thay băng vết mổ. 



 
 

- Chăm sóc ống dẫn lưu  

- Vận động sớm sau mổ. 

- Vỗ rung với các trường hợp bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý hô hấp. 

* Chế độ dinh dưỡng: 

- Cho ăn sớm sau 6 tiếng sau mổ, hoặc theo chỉ định của phẫu thuật viên. Nuôi 

dưỡng đường tĩnh mạch. 

- Ăn cháo, uống sữa, ăn cơm (tùy theo diễn biến của từng người bệnh). 

*  Các chỉ tiêu cần theo dõi, đánh giá trong quá trình điều trị  

- Lâm sàng: có sốt không; tình trạng bụng, vết mổ khô/nhiễm trùng; dịch qua 

dẫn lưu; đại tiện bình thường/rối loạn; … 

- Cận lâm sàng: Xét nghiệm lại công thức máu; sinh hóa máu (chức năng gan, 

thận, đạm máu…); siêu âm hoặc chụp CT scan ổ bụng khi nghi ngờ biến chứng sau 

mổ. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG [1] 

- Tắc đài bể thận do nang to chèn ép: cần làn XN UIV hoặc CT HTN đánh giá 

tổn thương và chỉ định phãu thuật tạo hình đài bể thận nếu cần 

- Viêm nhiễm đường tiết niệu hoặc tạo sỏi do tắc nghẽn cơ học: KS toàn thân 

kiểm soát nhiễm trùng và phẫu thuật giải quyết tắc ngẽn đường niệu 

- Vỡ nang vào hệ thống đài bể thận gây đái máu thứ phát hoặc có thể vỡ ra 

ngoài bao thận gây đau dữ dội, nặng hơn có thể dẫn đến sốc mất máu (hiếm gặp). Cần 

làm CT HTN, UIV và XN CTM đánh giá tình trạng vỡ nang ngoài bao thận hoặc vỡ 

nang vào đài bể thận và mức độ mất máu để có thái độ phù hợp 

- Chảy máu hoặc nhiễm trùng trong nang gây đau lưng dữ dội, kèm theo tình 

trạng nhiễm khuẩn và các triệu chứng của đường tiết niệu và nước tiểu. Cần làm CT 

HTN, CTM đánh giá tình trang xuất huyết, nhiễm khuẩn nội nang. Kế hoạch điều trị 

là KS toàn thận, giảm đau hạ sốt, bù dịch ĐGĐ… và phẫu thuật khi có chỉ định 

- Nang thận có thể áp xe hoặc ung thư hóa (ít gặp). Cần theo dõi định kỳ 6 

tháng-1 năm khi người bệnh có nang thận, Siêu âm là kỹ thuật được lựa chọn đây là 

phương pháp đơn giản an toàn dễ thực hiện hiệu quả cao 



 
 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Chưa có biện pháp phòng bệnh nang thận. 

- Thường xuyên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và theo dõi xử trí sớm 

các biến chứng. 

VII. TIÊU CHUẨN VÀO VIỆN, RA VIỆN 

1. Tiêu chuẩn nhập viện 

Bệnh nhân nhập viện khi có triệu chứng: 

- Đau nhiều vùng thắt lưng 

- Rối loạn tiểu tiện: đái buốt, đái rắt, đái máu… 

- Siêu âm, cắt lớp vi tính: Hình ảnh nang thận đơn độc kích thước > 45mm 

2. Tiêu chuẩn ra viện 

- Bệnh nhân tỉnh, không sốt, không nôn, không còn đau thắt lưng, ăn uống được 

- Mạch, HA ổn định 

- Vết mổ khô, tiểu tiện tốt, nước tiểu trong 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1.Nguyễn Quang (2007), “Nang thận”, Bệnh học tiết niệu, Nhà xuất bản y học, pp. 

448-454. 

2.Vũ Lê Chuyên (2017), “Bướu lành tính ở thận”, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị” 

Bệnh viện Bình Dân, tập II, pp. 127-139. 

BẢNG MÃ ICD 

Mã ICD TÊN BỆNH 

Q61 Các bệnh nang thận 

Q61.0 Nang thận đơn bẩm sinh 

Q61.8 Các loại bệnh nang thận khác 

Q61.9 Bệnh nang thận không đặc hiệu 

N28.1 Nang thận mắc phải 

  



 
 

 

VẾT THƯƠNG THẬN 

(CHẤN THƯƠNG, VẾT THƯƠNG THẬN) 

 

I. KHÁI NIỆM [2] 

Chấn thương thận là chấn thương thường gặp nhất trong các chấn thương của 

hệ tiết niệu, thường đi kèm với chấn thương của các tạng trong ổ bụng như gan, lách..., 

trong bệnh cảnh đa chấn thương và hay gặp ở độ tuổi lao động, gặp ở nam nhiều hơn 

nữ. Nguyên nhân thường gặp là tai nạn giao thông, lao động, sinh hoạt và thể thao. 

Vết thương thận là một tổn thương cũng thường gặp, hay kèm với vết thương 

của các tạng trong ổ bụng, hay gặp ở nam giới. Nguyên nhân chủ yếu do dao đâm, 

ngoài ra còn do đạn bắn, tai nạn giao thông, lao động hay bị đả thương. 

* Định nghĩa: 

- Chấn thương thận kín hay còn gọi là chấn thương thận là trường hợp thận bị 

tổn thương nhưng thành bụng hay thành lưng không bị thủng. 

- Vết thương thận là trường hợp thận bị tổn thương có kèm theo vết thương 

xuyên thấu của thành bụng hay thành lưng. 

II. NGUYÊN NHÂN, CƠ CHẾ CHẤN THƯƠNG[2], [5], [1], [3], [4]. 

1. Nguyên nhân của chấn thương thận: 

- Tai nạn giao thông: đây là nguyên nhân thường gặp nhất 

- Tai nạn lao động 

- Tai nạn sinh hoạt 

- Tai nạn thể thao 

2. Nguyên nhân của vết thương thận: 

- Vết thương do dao hay các vật nhọn đâm phải: thường gặp trong thời bình, do 

trả thù cá nhân hay do tai nạn. 

- Vết thương do đạn bắn hay các mảnh vỡ do hỏa khí: hay gặp trong chiến tranh, 

thường kèm theo các thương tổn cơ quan khác. 

 3. Cơ chế chấn thương thận  



 
 

Thận nằm cao ở vùng sau phúc mạc, thận được che chở tương đối an toàn bởi 

xương sườn, xương sống và cơ lưng. Tuy nhiên, chấn thương làm gãy xương sườn 

hoặc xương sống có thể gây tổn thương thận. Chấn thương thận xảy ra khoảng 50% 

trong tất cả chấn thương niệu dục và thường xảy ra ở lứa tuổi dưới 30 (trên 50%). Tỉ 

lệ nam nữ là 4:1. 

- Chấn thương thận kín 

Bụng, hông hay lưng gây ra trên 80% tất cả tổn thương thận. Nguyên nhân gặp 

nhiều nhất là tai nạn giao thông, té, tai nạn thể thao và bị tấn công hành hung. Tai nạn 

giao thông hoặc té cao có thể làm rách động mạch thận hoặc đứt hoàn toàn. Nếu sau 

chấn thương thận, có triệu chứng tiểu máu nhiều, và sốc, nguy cơ tổn thương mạch 

máu lớn của thận rất cao (khoảng 20%). 

- Vết thương thận 

Phần lớn là do dao đâm và đạn. Khoảng 85% vết thương hở thường kèm theo 

tổn thương kết hợp ở những bộ phận khác trong bụng. Trẻ em dễ bị chấn thương thận 

hơn người lớn vì cơ lưng và xương sườn chưa phát triển đầy đủ và thận to hơn lúc 

trưởng thành. Ngoài ra thận trẻ em không được che chở tốt bởi mỡ quanh thận và cân 

Gerota là lớp đệm chống lại rất hữu hiệu trong chấn thương. Thận trướng nước hoặc 

u thận làm cho thận dễ bị vỡ sau chấn thương. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định [1], [2], [5] 

1.1. Bệnh sử: 

- Sau một chấn thương hay vết thương vào vùng hông lưng hoặc hạ sườn, hay 

những va chạm làm giảm tốc đột ngột như rơi từ độ cao, dừng đột ngột khi đang di 

chuyển tốc độ nhanh. 

- Bệnh nhân có đau nhiều vùng thận hoặc đau khắp bụng nếu có thương tổn 

phối hợp. 

- Tiểu máu. 



 
 

1.2. Lâm sàng: 

- Tiểu máu: toàn dòng, tiểu máu đại thể hoặc vi thể, đái máu đỏ đều trong cả 3 

ly, trường hợp nặng có thể có máu cục bàng quang làm bệnh nhân đái khó, máu cục 

nhiều thăm khám có cầu bàng quang ở hạ vị, đôi khi không tiểu máu, 

- Vết bầm vùng chấn thương, vết thương và hướng đi của vết thương (thấu 

bụng, thấu ngực). 

- Hố thắt lưng đầy và đau do sự hình thành của khối máu tụ quanh thận, đau lan 

dần ra xa chỗ bị chấn thương 

- Phản ứng thành bụng ở nửa bụng bên bị chấn thương, bụng chướng hơi, vì có 

dấu hiệu phản ứng thành bụng và bụng chướng hơi nên ngày đầu khó có thể sờ thấy 

và đánh giá được khối máu tụ quanh thận, sờ nắn bụng nhẹ nhàng có thể thấy 1 khối 

mềm, ranh giới không rõ rệt khu trú ở 1 bên hông và gõ đục nếu khối máu tụ lớn 

Đề kháng khắp bụng khi kèm tổn thương cơ quan khác trong ổ bụng, các dấu 

hiệu xuất huyết nội, viêm phúc mạc. 

- Trong những ngày sau, từ ngày thứ 3 trở đi khi phản ứng thành bụng đã đỡ có 

thể sờ thấy được khối máu tụ mềm và đau từ hố thận lan đến hoặc quá ngang đường 

trắng giữa. Đây là 1 dấu hiệu quan trọng để đánh giá mức độ nặng nhẹ của các thương 

tổn ở thận  

* Đái máu báo hiệu có thương tổn ở thận còn độ lớn khối máu tụ đánh giá mức 

độ nặng nhẹ của chấn thương 

* Toàn thân:  

- Trong trường hợp nặng sẽ có dấu hiệu mất máu cấp, những biểu hiện của 

choáng như da xanh, niêm nhạt, mạch nhanh, huyết áp hạ. 

Tiên lượng chấn thương thận của chấn thương thận phụ thuộc vào tình trạng 

diễn biến trong những giờ và những ngày tiếp theo sau khi vào viện  

- Choáng có thể thoảng qua trong những giờ đầu sau chấn thương đây là choáng 

nguyên phát và nếu không có chảy máu trầm trọng thì choáng ổn định dần do cơ thể 

bù trừ, sau đó choáng có thể nặng thêm, huyết áp tụt, mạch nhanh dần, bệnh nhân trở 

nên nhợt nhạt thể hiện xuất huyết nội 



 
 

- Theo dõi các dấu hiệu ở bụng để phát hiện các tổn thương kèm theo như vỡ 

gan, vỡ lách, trong trường hợp này sẽ có triệu chứng co cứng khắp bụng và chọc dò ổ 

bụng sẽ có máu 

1.3. Cận lâm sàng: 

* Cận lâm sàng giúp chẩn đoán xác định 

- Siêu âm: đánh giá thương tổn của thận, các thương tổn phối hợp, đánh giá 

thận đối bên và dùng theo dõi diễn tiến của chấn thương. 

- XQ hệ niệu có cản quang (UIV): sử dụng khi không có CT scan hay chụp trên 

bàn mổ để kiểm tra thận đối bên trong tình huống mổ khẩn cấp mà không có phim CT 

scan trước đó. 

- Cắt lớp vi tính (CT scan) bụng có cản quang: giúp chẩn đoán, phân độ chấn 

thương thận, phát hiện thương tổn phối hợp, đánh giá chức năng thận đối bên và theo 

dõi diễn tiến bệnh. 

- Cộng hưởng từ (MRI): có giá trị giống CT scan, áp dụng cho bệnh nhân dị 

ứng thuốc cản quang. 

- Chụp mạch máu thận (DSA): khi nghi ngờ có tổn thương mạch máu thận, 

DSA còn giúp can thiệp nội mạch các trường hợp huyết khối mạch máu thận hoặc can 

thiệp làm thuyên tắc để cầm máu. 

* Cận lâm sàng phục vụ điều trị, tiên lương, phẫu thuật 

- Tổng phân tích tế bào máu, nhóm máu 

- Đông máu cơ bản: PT, APTT, Fibrinogen, thời gian máu chảy, co cục máu 

- Miễn dịch: HBsAg, HCV, HIV 

- Sinh hóa máu: Glucose, ure, creatinine, GOT, GPT, ĐGĐ, Protein toàn phần, 

Albumin. 

- Điện tim, XQ tim phổi (ngực thẳng) 

- Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh kèm theo bệnh kèm theo khác 

2. Chẩn đoán mức độ [2], [4] 

*Phân độ tổn thương theo Chatelain phân loại chấn thương thận kín thành 

4 độ:  



 
 

- Độ 1: Chủ mô thận bị vỡ, vỏ bao thận còn nguyên vẹn gọi là vỡ thận giữa 

màng bao 

- Độ 2: Chủ mô thận cùng vỡ với màng bao: Có khối máu tụ quanh thận 

- Độ 3: Vỡ phức tạp ở chủ mô thận: thận bị vỡ làm nhiều mảnh, khối máu tụ 

lớn 

- Độ 4: Thương tổn cuống thận: 

Thương tổn động mạch thận, mạch máu bị đứt hay thuyên tắc 

Thương tổn ở bể thận hay niệu quản  

* Theo hiệp hội Niệu khoa châu Âu (EAU) phân độ chấn thương thận gồm 

5 độ: 

- Phân độ 1: Còn gọi là đụng dập thận, chỗ mô thận bị dập chưa vỡ. Thận còn 

nguyên vẹn, kèm theo máu tụ dưới vỏ bao và quanh thận. 

- Phân độ 2: Gồm vỡ vỏ bao và chủ mô thận dưới 1cm. Tổn thương không ảnh 

hưởng tới đài, bể thận và phần tủy thận.  

- Phân độ 3: Vỡ chủ mô thận trên 1cm, không có sự thoát nước tiểu ra ngoài 

- Phân độ 4: Vết vỡ lớn ăn tới đài, bể thận gây ra rò nước tiểu. Tổn thương 

những mạch máu nhỏ được phân loại độ 4. 

- Phân độ 5: Gồm vỡ thận nhiều mảnh và tổn thương mạch máu thận lớn, đứt 

cuống thận  

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị [1], [2], [5] 

Mục đích của điều trị chấn thương, vết thương thận là: 

- Cầm máu 

- Bảo tồn thận chấn thương 

- Tránh các biến chứng. 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Điều trị nội khoa 

* Chỉ định: [2], [4] 

- Chủ yếu trong các trường hợp đụng giập thận nhẹ 



 
 

- Chấn thương thận độ I, II, III, IV với huyết động ổn định 

- Một số ít trường hợp chấn thương thận độ IV-V có huyết động ổn định, nhưng 

vẫn còn bàn cãi 

- Vết thương thận đơn thuần độ I, II, III. 

* Điều trị: 

 Nghỉ ngơi tại giường, hạn chế vận động để cầm máu và phòng chảy máu tái 

phát.  

❖ Kháng sinh. Dùng kháng sinh phổ rộng: 

- Nhóm Beta-lactam: 

+ Piperacillin (Zobacta 2,25g, …) 

+ Cefoxitin (Cefoxitin Panpharma 1g, Opixitin 1g...) 

+ Cefotaxim (Tiafo 1g, ...) 

+ Ceftriaxon (Ceftriaxon 1g, Triaxon 1g, …) 

+ Cefoperazol (Trikapezon 2g, Prazon 2g, …) 

+ Ceftazidim (ceftazidime 1g, …) 

+ Cefepim (Cefeme, Maxipime 1g, …) 

+ Imipenem (Imipenem-Cilastatin 1g, …) 

+ Meropenem (Meropenem Kabi, Tiepanem 1g, …) 

- Nhóm Quinolon 

+ Ciprofloxacin (Ciprofloxacin Polpharma 400mg, Scanax 500mg…) 

+ Levofloxacin (Tavanic 500mg, …) 

- Nhóm Aminoglycosid 

+ Amikacin  

- Fosmycin (Fosfomed 1g, …) 

* Bồi phụ khối lượng tuần hoàn.  

- Trong trường hợp mất máu nhiều cần truyền máu toàn phần hoặc khối hồng 

cầu, số lượng dựa vào đánh giá lâm sàng và xét nghiệm. 

- Các dung dịch: Glucose 5%, glucose 10%, glucose 20%, Natriclorid 0,9%, 

Ringerlactat 



 
 

* Thuốc cầm máu. 

- Tranexamic Acid (Acido Tranexamico Bioindustria 500mg/5ml, ...) 

- Ethamsylat (Cyclonamine 12,5% - 250mg/2ml, …) 

- Vitamin K1 

* Giảm đau.  

- Paracetamol (Paracetamol Kabi 1g/100ml, Tatanol 500mg…) 

- Diclofenac (Elaria 75mg/3ml) 

- Pethidin (Pethidin-hameh 100mg/2ml, …) 

- Morphin (Osaphine 10mg/ml, …) 

* Đặt sonde bàng quang: Theo dõi nước tiểu và bơm rửa bàng quang trong 

trường hợp có nhiều máu cục bàng quang. 

 Căn cứ điều kiện và diễn biến bệnh hoặc có phát sinh bệnh kết hợp lựa chọn 

các thuốc thay thế kèm theo hoặc theo hội chẩn 

 Theo dõi diễn tiến bệnh: theo dõi các dấu hiệu mất máu, nhiễm trùng, chức 

năng thận. 

2.2. Điều trị ngoại khoa [1], [2], [5], [4] 

* Phẫu thuật cấp cứu: 

- Chấn thương thận có huyết động không ổn định (sau khi đã truyền ít nhất 

500ml máu) 

- Tổn thương mạch máu thận chính trong thời gian “giờ vàng” (trước 8h) 

- Chấn thương thận độ (IV-V) có máu cục đọng bàng quang, khối máu tụ quanh 

thận lớn, choáng nặng không hồi phục sau truyền máu, phản ứng thành bụng mạnh và 

lan rộng  

- Có kèm thương tổn phối hợp, các trường hợp vết thương thận 

* Phẫu thuật trì hoãn: 

- Chấn thương thận độ III-IV 

- Những trường hợp chấn thương thận có khối máu tụ quanh thận trung bình, 

không lan đến quá đường ngang rốn nước tiểu đỏ nhưng không có máu đóng cục đọng 

lại trong bàng quang và sau khi truyền 500ml máu tình trạng bệnh nhân ổn định trở 



 
 

lại , trường hợp này cần theo dõi , làm thêm xét nghiệm cần thiết chuẩn bị mổ , nếu 

tình trạng đái máu kéo dài, thương tổn thận nặng , có hiện tượng thiếu máu do chảy 

máu kéo dài thì nên mổ ở thời điểm từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 14 sau chấn thương- 

đây là thời điểm mổ thuận lợi nhất vì khối máu tụ đã được tổ chức hóa bít chặt các 

mạch máu nhỏ, tĩnh mạch , chỉ còn chảy máu ở các mạch máu lớn , chủ mô dập nát 

đã phân định rõ so với các mô lành , thận chấn thương bớt phù nề , việc cắt lọc phần 

mô hoại tử và khâu phục hồi vùng mô lành có nhiều thuận lợi  

- Chấn thương thận trên thận bệnh lý 

- Các trường hợp điều trị nội khoa thất bại 

2.2.2.  Các phương pháp can thiệp ngoại khoa 

- Lấy máu tụ, khâu cầm máu thận chấn thương: những thương tổn chảy máu 

không tự cầm, thận chấn thương có thể bảo tồn thì ta sẽ lấy hết máu tụ quanh thận, 

khâu cầm máu và phục hồi giải phẫu thận. 

- Phục hồi, sữa chữa mạch máu thận: những thương tổn mạch máu lớn của thận 

nếu bệnh nhân đến sớm (trước 8h) ta có thể lấy huyết khối trong lòng mạch máu, tạo 

hình lại mạch máu thận hoặc ghép thận tự thân tùy vào mức độ thương tổn mạch máu 

- Cắt thận bán phần hoặc toàn phần: những thương tổn đứt 1 cực thận thì ta có 

thể cắt thận bán phần, nếu thận vỡ nát không thể hồi phục thì cắt thận cầm máu. 

- Những can thiệp ít xâm lấn: can thiêp nội mạch cầm máu trong chảy máu kéo 

dài, dẫn lưu máu tụ qua da khi có nhiễm trùng khối máu tụ, dẫn lưu trong (sonde JJ 

niệu quản) khi có nang giả niệu... 

2.2.3. Các điều trị khác trước và sau phẫu thuật (như mục 1.2 của điều trị nội 

khoa) 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG [2] 

1. Biến chứng sớm: 

- Chảy máu kéo dài 

- Nhiễm trùng khối máu tụ 

- Nang giả niệu 

2. Biến chứng muộn: 



 
 

- Thận ứ nước 

- Tăng huyết áp 

- Rò động-tĩnh mạch thận 

- Tạo sỏi 

- Viêm bể thận-thận 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Nghỉ ngơi, hạn chế làm việc nặng. 

- Trong vòng 6 tháng đầu sau khi xuất viện, mỗi tháng bệnh nhân phải được 

theo dõi: hình ảnh học, phân tích nước tiểu, chức năng thận, huyết áp...để phát hiện 

các biến chứng muộn của chấn thương thận. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN, RA VIỆN 

1. Tiêu chuẩn nhập viện 

-  Chấn thương thận: độ II, III, IV, V. 

-  Chấn thương thận có kèm thương tổn phối hợp 

- Vết thương thận: tất cả trường hợp vết thương thận đều phải nhập viện 

2. Tiêu chuẩn ra viện 

Bệnh nhân điều trị chấn thương và vết thương thận, nếu diễn tiến thuận lợi: 

huyết động ổn định, hết tiểu máu, khối máu tụ nhỏ dần, không sốt, không dấu hiệu 

nhiễm trùng khối máu tụ, thương tổn phối hợp ổn định thì có thể cho bệnh nhân xuất 

viện. 
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U ÁC CỦA BÀNG QUANG (UNG THƯ BÀNG QUANG) 

 

I. KHÁI NIỆM 

- U bàng quang là loại u thường gặp nhất trong các loại u đường tiết niệu. 

Ở Việt Nam, u bàng quang ngày càng được phát hiện nhiều hơn. Bệnh thường gặp 

nhiều ở người lớn từ 40-70 tuổi (78%) và ở nam nhiều hơn ở nữ [4]. 

- U bàng quang có hai loại: lành tính và ác tính, tuy nhiên, u có xu hướng dễ trở 

thành ác tính. Do đó u bàng quang cần được chẩn đoán sớm, điều trị sớm, tích cực thì 

tiên lượng mới tốt. 

- U bàng quang rất hay tái phát. Tỉ lệ tái phát khoảng 52-73% từ 3-15 năm, do 

đó chế độ theo dõi bệnh nhân có u bàng quang là chế độ theo dõi suốt đời [4]. 

II. NGUYÊN NHÂN [2], [3], [4],  

Những yếu tố sau đây được cho là có nhiều nguy cơ trong tác động hình thành 

ung thư bàng quang. 

- Hút thuốc lá: 

Hiện nay, hút thuốc lá được xem như là một nguyên nhân gây ung thư bàng 

quang ở người. Hút thuốc là tăng nguy cơ mắc u bàng quang lên 2-5 lần. Hóa chất đặc 

hiệu gây ung thư trong thuốc lá chưa được xác định chính xác, mặc dù trong khói 

thuốc lá có chứa chất gây ung thư như nitrosamin và 2 napthylamin. 

- Môi trường làm việc: 

Một số các hoá chất được xác định là có thể gây ung thư bàng quang: Các amin 

thơm, Aflatoxin, Polycyclic hydrocarbon, Benzidin, 1 - amino - 1 - naphthol, Các 

Heterocyclic amin, Các hợp chất N - nitrosamine, 2 - napthylamin, 4 - aminobiphenyl. 

Những hoá chất này thường gặp trong các ngành kỹ nghệ nhuộm, cao su, thuộc 

da, sơn, hoá chất…Hoá chất amin có thể vào cơ thể vào bằng đường mũi, mồm và qua 

da, từ đó các hoá chất theo đường máu tới gan và chuyển hoá thành ortho aminophenol 

dưới tác dụng của acid glucoronic, và được bài tiết qua thận xuống bàng quang. Tại 



 
 

đây men bêta glucuronidase thuỷ phân orthoaminophenol để giải phóng orthophenol 

là chất có thể kích thích ung thư phát triển sau khi hấp thụ qua niêm mạc bàng quang. 

- Thức ăn: 

Cà phê: Được xem là một chất có thể gây ung thư bàng quang không thường 

xuyên và kém. 

Đường saccharin: Đã được chứng minh gây ung thư trong thực nghiệm. Nước 

uống có chlor: một vài nghiên cứu cho thấy rằng nước uống có chlor có nguy cơ tăng 

u bàng quang lên 1.6 đến 2.0 lần. 

Ăn thức ăn nhiều mỡ và cholesterol có thể làm tăng tỉ lệ mắc ung thư bàng 

quang. 

- Thuốc: 

Người ta thấy ở những người sử dụng quá nhiều thuốc giảm đau có chứa 

phenacetin dễ có nguy cơ bị ung thư bàng quang. Cyclophosphamid cũng có thể gây 

ung thư bàng quang. 

- Ký sinh trùng và các bệnh mạn tính: 

Nhiều tác giả đã chứng minh ký sinh trùng Schistosomia heamatobium là tỉ lệ 

mắc bệnh ung thư càng cao lên. Ung thư loại này 85% là tế bào thể gai, khác với thể 

thông thường là loại tế bào chuyển tiếp. 

- Các nhiễm trùng ở bàng quang: được cho là có liên quan đến sự hình thành 

ung thư bàng quang. Ở những bệnh nhân bị liệt có đặt thông lâu dài, 2- 10% có thể 

hình thành ung thư bàng quang. 

- Gen P53: được cho là gen có liên quan đến sự hình thành ung thư bàng quang. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định [2], [3] 

Chẩn đoán UTBQ phải dựa vào các dấu hiệu lâm sàng, cận lâm sàng, tế bào 

học và giải phẫu bệnh học. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ có kết luận cuối cùng về 

giai đoạn UTBQ 



 
 

1.1. Triệu chứng lâm sàng. 

- Đái máu: Là triệu chứng phổ biến nhất (90-95%). Đái máu toàn bãi hay cuối 

bãi. Xuất hiện đột ngột và cũng hết đột ngột. Đái máu không đau và có thể có máu 

cục kèm theo, đái máu thường hay tái phát. Đái máu nhiều lần là cho bệnh nhân thiếu 

máu. 

- Rối loạn tiểu tiện: Thường xuất hiện khi có viêm nhiễm kèm theo, bệnh nhân 

có thể có đái buốt, đái rắt và đối với người cao tuổi có u xơ TLT, bệnh nhân đái khó 

và đái nhiều lần. 

- Triệu chứng khác: Trường hợp u bàng quang tiến triển và lớn, bệnh nhân có 

thể có triệu chứng đau vùng hông do tắc nghẽn niệu quản, phù chi dưới, xuất hiện 

khối u ở vùng hạ vị, mất cân nặng, đau bụng hoặc đau xương. 

- Thăm trực tràng: Khi u ở thể nông, thăm trực tràng không phát hiện gì, nhưng 

khi u ở thể sâu (pT2 trở lên) có thể thấy thành bàng quang cứng, không di động, hoặc 

sờ thấy khối u. Trong trường hợp u bàng quang, cần phải thăm trực tràng kết hợp 

(thăm khám âm đạo ở nữ giới) trong điều kiện có giảm đau, thậm chí gây mê. 

1.2. Cận lâm sàng [2], [3], [4] 

*Cận lâm sàng giúp chẩn đoán xác định ung thư bàng quang: 

- Xét nghiệm nước tiểu tìm tế bào 

Xét nghiệm này có độ chính xác cao (95%) trong chẩn đoán ung thư có độ biệt 

hoá cao và ung thư insitu, nhưng ít có giá trị hơn trong chẩnđoán ung thư có độ biệt 

hoá thấp (độ chính xác 10-50%) lấy nước tiểu buổi sáng, quay ly tâm soi tế bào theo 

phương pháp Papanicolaou có thể phát hiện tế bào u. Nhiều khi phải làm nhiều lần. 

- Đếm tế bào theo dòng 

Phương pháp này cho phép đo được lượng AND của tế bào nhờ vào huỳnh 

quang, nghiên cứu được sự thay đổi số lượng AND tương ứng với số nhiễm sắc thể 

của tế bào chẩn đoán tế bào loạn sản hoặc hiện tượng mất kháng nguyên ABO của tế 

bào u. 

- Siêu âm 



 
 

Qua siêu âm thành bụng hoặc qua trực tràng ta có thể thấy rõ hình ảnh khối u, 

và có thể phần nào đánh giá độ xâm lấn của u vào thành bàng quang. Kết quả chính 

xác tốt (80-90%). 

- Chụp UIV, chụp bàng quang ngược dòng. 

Chụp hệ tiết niệu cản quang tĩnh mạch (UIV) hoặc chụp bàng quang với thuốc 

cản quang có thể phát hiện hình ảnh khối u, hoặc độ cứng (không đối xứng) của thành 

bàng quang do khối u xâm lấn thành bàng quang kém mềm mại. 

Ngoài ra có thể kiểm tra hình ảnh thận, niệu quản để phát hiện u ở thận hoặc 

niệu quản. Trường hợp này u bàng quang có thể là thứ phát của u thận. 

- Chụp cắt lớp vi tính (CT scanner) 

Có thể cho phép phát hiện được các khối u nhỏ, hoặc các hạch di căn của khối 

u ở xung quanh bàng quang. 

- Soi bàng quang và sinh thiết làm giải phẫu bệnh 

Là thủ thuật quan trọng giúp chẩn đoán chính xác u bàng quang và các giai đoạn 

phát triển của u, nhưng phải tiến hành trong điều kiện vô khuẩn và thận trọng. Khi soi 

bàng quang cần đánh giá: Hình ảnh khối u, kích thước, vị trí, số lượng u. 

Sinh thiết để đánh giá độ phát triển của u. Việc sinh thiết được tiến hành theo 

các vị trí đã được qui định gọi là “định bản đồ bàng quang” (Bladder mapping). 

❖ Giải phẫu bệnh: 

➢ Đại thể  

✓ Ung thư biểu mô chuyển tiếp thể nhú: Là những u nhú được tạo bởi nhiều 

lớp gấp nhú trong như những múi thùy, thanh mảnh và hợp nhất lại (hình dáng của 

các nếp gấp niêm mạc). Khối u có màu hồng nhạt, mật độ mềm, mủn và rất dễ chảy 

máu khi va chạm. Vì vậy khi soi bàng quang hoặc sinh thiết cần tránh thao tác mạnh 

và thô bạo gây chảy máu. 

✓  Ung thư biểu mô thể đặc: Là những khối u đặc sùi như hình súp lơ, màu 

trắng ngà, tuy chắc hơn thể nhú nhưng cũng mủn và dễ chảy máu. Trên bề mặt khối u 

có thể thấy tổ chức mủn hoại tử hoặc lắng đọng canxi gần giống như sỏi. Khi cắt khối 



 
 

u ra (hoặc cắt qua nội soi) thấy mật độ khối u chắc mịn, đôi khi thấy có hoại tử vùng 

trung tâm. 

✓ Ung thư tại chỗ (Carcinoma in situ): là khối u nằm trong niêm mạc BQ. Loại 

này được nhìn thấy như một phần sẫm màu trên nền niêm mạc hồng khi soi, trên bề 

mặt khối u có thể thấy các tế bào hình ô bình thường của niêm mạc. 

Về mặt số lượng có thể là một u hoặc từ hai hay nhiều u, thậm chí khối u dày 

đặc cả lòng BQ. UTBQ có khoảng 70% là u nhú, 10% là u tại chỗ và 20% là u hỗn 

hợp. 

➢ Vi thể: Các tế bào UTBQ đều xuất phát từ lớp tế bào biểu mô bình thường 

của BQ gồm: 

✓ Ung thư tế bào chuyển tiếp (Transition cell carcinoma-TTC): Chiếm trên 

90% UTBQ, biểu hiện bằng tăng số lớp tế bào biểu mô, có sự rối loạn trật tự sắp xếp 

các tế bào và mất tính phân cực. Tùy từng giai đoạn mà sự rối loạn về cấu trúc và hình 

thái tế bào học từ màng đáy tới bề mặt ở mức độ khác nhau. 

Đặc trưng của các tế bào u loại này là: tế bào lớn, nhiều nhân, tỷ lệ nhân trên 

bào tương tăng bắt màu đậm, nhiễm sắc thể kết thành khối và tăng hiện tượng phân 

bào. 

✓ Ung thư tế bào vảy (Squamous cell carcinoma): Đặc trưng của ung thư tế 

bào vảy là có các tế bào hóa sừng và các tế bào này tập hợp thành những hình đồng 

tâm giống như vảy ngọc trai. Ung thư tế bào vảy thường có sự biệt hóa tốt, rất hiếm 

di căn vùng hoặc di căn xa. 

✓ Ung thư biểu mô tuyến (Adenocarcinoma): Khác với ung thư biểu mô tuyến 

đường tiêu hóa, đây là ung thư thể tạo keo, thể tế bào hình nhẫn và phần lớn chế tiết 

ra chất nhày. Thể này thường biệt hóa kém và có nguy cơ phát triển xâm lấn rất cao. 

   *Các xét nghiệm phục vụ điều trị, tiên lượng, phẫu thuật 

- Tổng phân tích tế bào máu, nhóm máu 

- Đông máu cơ bản: PT, APTT, Fibrinogen, thời gian máu chảy, co cục máu 

- Miễn dịch: HBsAg, HCV, HIV 



 
 

- Sinh hóa máu: Glucose, ure, creatinine, GOT, GPT, ĐGĐ, Protein toàn phần, 

Albumin. 

- Tổng phân tích nước tiểu, nuôi cấy nước tiểu, KSĐ 

- Điện tim, XQ tim phổi (ngực thẳng) 

- Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh kèm theo bệnh kèm theo khác 

2. Chẩn đoán phân biệt [4] 

*Viêm bàng quang 

Viêm bàng quang có thể gây đái máu, bệnh nhân có đái buốt, đái rắt. Có hội 

chứng nhiễm khuẩn. Thử nước tiểu có hồng cầu, bạch cầu và soi bàng quang thấy hình 

ảnh viêm không có u. 

*Lao bàng quang hoặc lao đường tiết niệu 

Làm xét nghiệm BK trong nước tiểu. Chụp phim UIV có thể thấy loét lao đài 

thận, soi bàng quang không thấy u, thấy hình ảnh viêm lao, dung tích bàng quang bé. 

*Sỏi bàng quang. 

Siêu âm, CT scanner thấy hình ảnh sỏi bàng quang 

*U xơ tiền liệt tuyến, ung thư tuyến tiền liệt. 

Siêu âm có hình ảnh tăng sản tuyến tiền liệt. Xét nghiệm PSA toàn phần, Free 

PSA, Chụp MRI tuyến tiền liệt, thăm trực tràng, sinh thiết tuyến tiền liệt để xác định 

ung thư tuyế tiền liệt. Nội soi bàng quang để phân biệt u bàng quang và phần lồi của 

tuyến tiền liệt vào bàng quang.  

*Ung thư thận hay niệu quản. 

Đái máu thường toàn bãi và kéo dài, có thể đau vùng thắt lưng, trường hợp u 

thận lớn, có thể khám thấy thận lớn, cứng. Soi bàng quang để loại trừ u bàng quang 

đồng thời xác định vị trí chảy máu. Chụp UIV hoặc siêu âm, chụp cắt lớp vi tính phát 

hiện u. 

3. Chẩn đoán giai đoạn [2], [3] 

* Phân theo mức độ xâm lấn của khối u 

Theo TMN (phân độ năm 1997). 

T:  U ban đầu (primary tumor) 



 
 

Tx:  Không xác định được u 

To: Không có bằng chứng của u ban đầu 

Ta: Ung thư thể nhú không xâm lấn (lớp niêm mạc) 

Tis: Ung thư in situ (u phẳng trong niêm mạc) 

T1: Khối u xâm lấn vào lớp màng đáy (Lammina propria) 

T2: U xâm lấn xuống lớp cơ  

T2a. U xâm lấn lớp cơ nông (nửa trong) 

T2b. U xâm lấn cơ sâu (nửa ngoài) 

T3: U xâm lấn tổ chức quanh bàng quang 

T3a. U nhỏ ở lớp mỡ quanh bàng quang 

T3b. Khối u lớn ngoài thành bàng quang. 

T4: U xâm lấn ra các cơ quan lân cận 

T4a. U xâm lấn vào tiền liệt tuyến, niệu quản hoặc âm đạo 

T4b. U xâm lấn vào thành chậu hông hay thành bụng 

N: Hạch vùng (Regional Lymph node) 

Nx: Không xác định được hạch vùng 

No: Không có di căn hạch vùng 

N1: Di căn tới 1 hạch vùng đường kính < 2cm 

N2: Di căn tới 1 hạch vùng đường kính từ 2-5cm hoặc nhiều hạch vùng                         

không lớn hơn 5cm 

N3: Di căn 1 hạch vùng đường kính > 5cm hoặc tới nhiều hạch vùng. 

M: Di căn xa (Distant metastases) 

Mx: Không xác định được di căn xa 

Mo: Không có di căn xa  

M1: Có di căn xa. 

*Phân loại theo độ biệt hoá của tế bào 

- WHO (1973) và UICC (1997) chia độ biệt hóa tế bào UTBQ như sau: 

+ Grade 1 (độ mô học 1- G1): Là ung thư biểu mô tế bào chuyển tiếp biệt hóa 

tốt, khoảng 0-25% tế bào không biệt hóa. Khối u gồm những nhú, biểu mô hơn 7 lớp 



 
 

tế bào, có sự xáo trộn nhẹ trật tự sắp xếp các tế bào từ màng đáy tới bề mặt, tỷ lệ nhân 

trên bào tương tăng ít và rất hiếm khi thấy nhân chia. 

+ Grade 2 (độ mô học 2- G2): Là ung thư biểu mô tế bào chuyển tiếp biệt hóa 

vừa, khoảng 25-50% tế bào không biệt hóa. Khối u gồm những nhú có trục liên kết 

rộng, rối loạn trật tự sắp xếp các tế bào từ màng đáy tới bề mặt, mất dần tính phân cực 

tế bào, tỉ lệ nhân trên bào tương tăng cao và thường thấy nhân chia. 

+ Grade 3 (độ mô học 3- G3): Là ung thư biểu mô tế bào chuyển tiếp kém biệt 

hóa hoặc không biệt hóa, có tới 50-100% tế bào không biệt hóa. Khối u có sự rối loạn 

rất lớn về trật tự cấu trúc tế bào cũng như tế bào học và mất hoàn toàn tính phân cực 

tế bào. Tế bào u đa dạng về hình thái, kích thước nhân, tỉ lệ nhân trên bào tương tăng 

rất cao và thấy nhiều nhân chia. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị [1], [2], [3], [4]. 

1.1.  Điều trị u nông (pTa-pT1) 

- Cắt đốt nội soi: Là phương pháp cơ bản đối với mọi loại ung thư bàng quang 

nông, nhằm mục đích lấy toàn bộ các khối u nhìn thấy được và đem làm xét nghiệm 

giải phẫu bệnh lý để có được chẩn đóan chính xác về mặt mô bệnh học (loại tế bào, 

mức độ biệt hóa, mức độ xâm lấn vào thành bàng quang của khối u). Khi phẫu thuật 

phải cắt xâm lấn khối u tới lớp cơ để lấy hết chân khối u.  

- Đối với các khối u bàng quang nông thì chỉ phương pháp này thôi là đủ; tuy 

nhiên, 70% các trường hợp sẽ tái phát. Do đó, sau khi cắt đốt nội soi cần kết hợp thêm 

với hóa trị liệu hoặc miễn dịch trị liệu tại chỗ. 

+ Cắt nội soi + hoá chất (Doxorubicin, Mytomicine C…). 

+ Cắt nội soi + BCG: Liệu trình bơm BCG 

1 tuần 1 lần trong 6 tháng đầu sau khi cắt nội soi. 

15 ngày 1 lần trong 3 tháng tiếp theo. 

1 tháng 1 lần trong 15 tháng cuối. 

1.2. Điều trị u xâm lấn 

+ 1.2.1. Phẫu thuật 



 
 

- Cắt bàng quang bán phần:  Chỉ định đối với các trường hợp chắc chắn là u 

chỉ có một vị trí độc nhất ở phần đáy và thành bên của bàng quang. 

- Cắt bàng quang – TLT toàn bộ: Đây là phẫu thuật ngày nay được ứng dụng 

rộng rãi để điều trị u bàng quang xâm lấn vì nó loại bỏ tận gốc mầm ung thư tại bàng 

quang. Tuy nhiên, đây là phẫu thuật tương đối nặng nề do đó chỉ áp dụng ở những 

bệnh nhân có thể trạng tốt. Hai niệu quản sẽ được cắm vào đoạn hồi tràng biệt lập đưa 

ra ngoài thành bụng (phương pháp Bricker) hoặc cắm vào một bàng quang mới tạo 

hình từ ruột (Studer, Hautmann, Camey…). 

- Dẫn lưu niệu quản 2 bên ra da: Chỉ định với các trường hợp bệnh nhân thể 

trạng kém không chịu đựng được phẫu thuật cắt bàng quang. 

+ 1.2.2. Điều trị bằng tia xạ 

Áp dụng đối với trường hợp ung thư đã di căn không có khả năng phẫu thuật. 

1.1.1. Điều trị bằng hoá chất toàn thân 

Một số hoá chất chống ung thư đã được sử dụng, tuy nhiên cho đến nay vẫn 

chưa có hiệu quả cao và cũng chỉ áp dụng điều trị tạm thời. 

2. Điều trị cụ thể. 

2.1. Trước phẫu thuật. 

* Khám và làm cận lâm sàng trước mổ. 

* Kháng sinh. Dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ. Trường hợp chưa có kháng 

sinh đồ có thể dùng kháng sinh phổ rộng: 

- Nhóm Beta-lactam: 

+ Piperacillin (Zobacta 2,25g, …) 

+ Cefoxitin (Cefoxitin Panpharma 1g, Opixitin 1g...) 

+ Cefotaxim (Tiafo 1g, ...) 

+ Ceftriaxon (Ceftriaxon 1g, Triaxon 1g, …) 

+ Cefoperazol (Trikapezon 2g, Prazon 2g, …) 

+ Ceftazidim (ceftazidime 1g, …) 

+ Cefepim (Cefeme, Maxipime 1g, …) 

+ Imipenem (Imipenem-Cilastatin 1g, …) 



 
 

+ Meropenem (Meropenem Kabi, Tiepanem 1g, …) 

- Nhóm Quinolon 

+ Ciprofloxacin (Ciprofloxacin Polpharma 400mg, Scanax 500mg …) 

+ Levofloxacin (Tavanic 500mg, …) 

- Nhóm Aminoglycosid 

+ Amikacin (Amikacin 500mg…) 

- Fosmycin (Fosfomed 1g, …) 

* Truyền máu. Trong trường hợp mất máu nhiều cần truyền máu toàn phần 

hoặc khối hồng cầu, số lượng dựa vào đánh giá lâm sàng và xét nghiệm. 

* Thuốc điều chỉnh tình trạng mất nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan 

- Các dung dịch: Glucose 5%, glucose 10%, glucose 20%, Natriclorid 0,9%, 

Natribicacbonat 14‰, Natribicacbonat 4,2%, Ringerlactat 

- Các chất điện giải: Kali, Caici, Magie… 

* Thuốc cầm máu. 

- Tranexamic Acid (Acido Tranexamico Bioindustria 500mg/5ml...) 

- Ethamsylat (Cyclonamine 12,5% - 250mg/2ml, …) 

* Giảm đau. Tùy từng mức độ có thể dùng 

- Paracetamol (Paracetamol Kabi 1g/100ml, Tatanol 500mg …) 

- Diclofenac (Elaria 75mg/3ml) 

- Pethidin (Pethidin-hameh 100mg/2ml, …) 

- Morphin (Osaphine 10mg/ml, …) 

* Đặt sonde bàng quang, bơm rửa bàng quang. Trong trường hợp bí đái do 

bàng quang có nhiều máu cục. 

2.2. Phẫu thuật:  

Thực hiện theo chỉ định 

2.3. Sau phẫu thuật 

* Làm cận lâm sàng sau mổ (nếu có) 

* Kháng sinh, giảm đau, truyền dịch, truyền máu, cầm máu (như mục 2.1) 

* Bơm rửa liên tục bàng quang 



 
 

* Thay băng vết mổ 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG [2], [4]. 

- Chảy máu: Thường do khối u loét gây chảy máu nhiều. 

- Nhiễm khuẩn: Nhiễm khuẩn bàng quang xảy ra do khối u bàng quang bị loét. 

Bệnh nhân đái máu, đái buốt và rắt. 

- Bí tiểu: Khi khối u ăn lan đến tam giác bàng quang, hoặc do u lớn làm bít tắc 

lỗ cổ bàng quang gây bí tiểu 

- Ứ nước thận: Khi u chèn ép vào niệu quản, có thể làm ứ tắc nước tiểu ở niệu 

quản vàthận. ứ nước có thể một bên hoặc cả 2 bên. 

- Thủng bàng quang hoặc các cơ quan lân cận: Khối u phát triển ăn thủng 

bàng quang vào các tổ chức xung quanh: gây thủng vào trực tràng, đường sinh dục… 

VI. PHÒNG BỆNH [4]. 

Phòng tái phát và biến chứng bệnh nhân sau điều trị phẫu thuật cần được theo 

dõi và kiểm tra định kỳ siêu âm, soi bàng quang, tế bào nước tiểu tối thiểu 3 tháng/ 

lần. X quang phổi tối thiểu 1/2 năm lần. Nếu thấy bắt đầu tái phát, thì điều trị tiếp 

ngay. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN, RA VIỆN 

1. Tiêu chuẩn nhập viện 

Bệnh nhân nhập viện khi có một trong các triệu chứng sau: 

- Đái máu 

- Rối loạn tiểu tiện, đau hạ vị, vùng hông nghi do u bàng quang 

- Siêu âm, chụp cắt lớp vi tính, chụp UIV, chụp bàng quang ngược dòng thấy 

hình ảnh u bàng quang hoặc nghi u bàng quang 

- Nội soi bàng quang thấy hình ảnh u bàng quang 

- Xét nghiệm nước tiểu phát hiện tế bào u. 

2. Tiêu chuẩn ra viện 

- Bệnh nhân tỉnh, không sốt, không nôn, ăn uống được. 

- Huyết động ổn định 

- Vết mổ liền tốt, nước tiểu trong 



 
 

- Bệnh kèm theo ổn định 
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BẢNG MÃ ICD 

Mã ICD TÊN BỆNH 

C67 U ác của bàng quang 

C67.0 U ác của tam giác bàng quang 

C67.1 U ác của đáy bàng quang 

C67.2 U ác của thành bên bàng quang 

C67.3 U ác của thành trước bàng quang 

C67.4 U ác của thành sau bàng quang 

C67.5 U ác của cổ bàng quang 

C67.7 U ác của dây treo bàng quang 

C67.8 U ác với tổn thương chồng lấn của bàng quang 

C67.9 U ác của bàng quang không xác định 

C79.1 U ác thứ phát của bàng quang và cơ quan tiết niệu khác 

D09.0 Ung thư biểu mô tại chỗ của bàng quang 

 

 

  



 
 

 

TĂNG SẢN XUẤT TUYẾN TIỀN LIỆT 

(TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT) 

 

I. KHÁI NIỆM [3] 

- Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt (thuật ngữ khác: u xơ tuyến tiền liệt, phì đại 

lành tính tuyến tiền liệt, u phì đại lành tính tuyến tiền liệt) là một loại bướu lành tính 

thường gặp trong bệnh lý của hệ tiết niệu và thường xuất hiện ở nam giới lớn tuổi. 

Mặc dù có thể thấy tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt xuất hiện ở người trẻ < 30 tuổi, 

nhưng chủ yếu bướu bắt đầu ở tuổi 40 và tỉ lệ tăng nhanh theo tuổi. Theo nghiên cứu 

của Barry và cộng sự năm 1984 trên tử thiết những bệnh nhân chết vì mọi nguyên 

nhân đã thấy bướu xuất hiện ở tuổi 40 và tăng nhanh theo tuổi: 50% ở tuổi 60, 70% ở 

tuổi 70, 90% ở tuổi 90.  

- Ở nam giới trên 50 tuổi, khoảng 40,5% có triệu chứng đường tiết niệu dưới 

(LUTS), 26,9% có tuyến tiền liệt lớn lành tính (BPE) và khoảng 17,3% có tình trạng 

dòng tiểu kém nghi ngờ có tình trạng tắc nghẽn do tuyến tiền liệt lành tính (BPO). Từ 

tuổi 50 đến 80, thể tích tuyến tiền liệt có sự tăng lên đáng kể (24 lên 38ml) và tốc độ 

dòng tiểu giảm đi rõ (22,1 còn 13,7ml/s). Ở Việt nam hiện nay vẫn chưa có thống kê 

về tần suất mắc bệnh chung.  

Một số khái niệm: 

 - Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt (BPH: Benign prostatic hyperplasia): Được 

chẩn đoán thông qua giải phẫu bệnh lý. Đặc trưng về phương diện giải phẫu bệnh lý 

là sự tăng sinh lành tính của tế bào cơ, tổ chức liên kết và/hoặc tế bào chuyển tiếp. 

 - Tuyến tiền liệt lớn lành tính (PBE: Benign prostatic enlargement): Tuyến tiền 

liệt của người trưởng thành khoảng 25ml. Gọi là tuyến tiền liệt lớn khi kích thước 

>25ml. Đo kích thước chính xác dựa vào siêu âm qua ngả trực tràng. 

 - Tắc nghẽn do tuyến tiền liệt lành tính (PBO: Benign protastic obstruction): 

Niệu đạo bị chèn ép bởi tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt hoặc do tuyến tiền liệt lớn 

lành tính. 



 
 

 - Triệu chứng đường tiết niệu dưới (LUTS: Lower urinary tract symtoms): Bao 

gồm các triệu chứng của đường tiết niệu dưới do tình trạng kích thích bàng quang, tắc 

nghẽn ở niệu đạo, các triệu chứng xuất hiện sau khi đi tiểu. 

 - Tắc nghẽn đường tiết niệu dưới (BOO: bladder outlet obstruction): Xảy ra do 

tắc nghẽn cơ học đoạn từ cổ bàng quang đến miệng sáo. 

II. NGUYÊN NHÂN 

1. Yếu tố nguy cơ [3] 

Một số yếu tố liên quan  

- Tôn giáo: Nghiên cứu của Morrson 1978, Lytton 1968 cho thấy những người 

theo đạo Do Thái có tỉ lệ cao hơn bị BPH (gấp hơn 2 lần).  

- Yếu tố kinh tế xã hội: chưa có bằng chứng thuyết phục về mối liên quan giữa 

thu nhập kinh tế với BPH. Giáo dục và tình trạng kinh tế xã hội không ảnh hưởng đến 

việc phản hồi các triệu chứng trong IPSS.  

- Hoạt động tình dục: Ekman 1989 cho rằng tăng sản mô cơ sợi của tiền liệt 

tuyến là kết quả của hoạt động tình dục. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây cho 

thấy không có mối liên hệ này. Nhưng có một điều thực tế rằng, khi tuổi càng cao suy 

giảm chức năng tình dục đặc biệt là có kèm theo rối loạn cương dương thì triệu chứng 

bế tắc đường tiểu dưới càng xuất hiện nhiều.  

- Rượu và xơ gan: Chưa có bằng chứng thuyết phục liên quan giữa xơ gan và 

nghiện rượu mặc dù người ta biết rựou làm giảm testosteron máu và làm tăng độ thanh 

thải testosteron.  

- Tăng huyết áp: Do tuổi cao thường đi kèm với tăng huyết áp và triệu chứng 

của LUTS nên chưa có nghiên cứu chứng minh rõ ràng mối liên quan giữa BPH và 

tăng huyết áp.  

- Thuốc lá: nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên quan giữa thuốc lá và BPH, 

thuốc lá làm tăng nồng độ testosteron và estrogen trong máu.  

- Các yếu tố khác: ít hoạt động thể lực, béo phì vùng bụng, BMI cao có liên 

quan đến BPH. Các loại thuốc chống trầm cảm, kháng histamin và giãn phế quản cũng 

làm tăng 2, 3 điểm trong IPSS.  



 
 

2. Nguyên nhân [3] 

- BPH bắt đầu phát sinh từ mô sợi quanh niệu đạo trên lồi tinh. Các tổ chức sợi 

này sẽ kết hợp với những mô tuyến thành những nhân xơ. Các nhân xơ sẽ phát triển 

dần và đẩy mô lành ra vùng chung quanh bướu. Giữa bướu và mô lành còn lại của 

TTL có một đường ranh giới rõ rệt, và mô lành trở thành vỏ bọc của bướu. 

- Trong bướu có 3 loại tổ chức: Tổ chức sợi chiếm trung bình 60%, tổ chức 

tuyến và tổ chức cơ mỗi loại chiếm trung bình 20%. Tổ chức sợi càng nhiều thì bướu 

càng sơ cứng gây ra hiện tượng bế tắc càng cao. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng [1], [2], [3] 

Bản thân sự phì đại của tuyến tiền liệt không có triệu chứng gì, các triệu chứng 

mà u xơ tuyến tiền liệt gây ra là triệu chứng đi mượn của hệ tiết niệu. Vì niệu đạo tiền 

liệt chui trong tuyến tiền liệt, khi tuyến tiền liệt phì đại sẽ gây hẹp tắc niệu đạo. 

- Các triệu chứng kích thích (do đáp ứng của bàng quang với chướng ngại vật): 

tiểu gấp, tiểu rắt, tiểu đêm, tiểu rặn, tiểu són. Tiểu nhiều lần, lúc đầu ban đêm có thể 

gây mất ngủ về sau là tiểu nhiều lần ban ngày, cứ hai giờ phải đi tiểu một lần. Đi tiểu 

vội, không nhịn được, có khi són đái. Cơn bí đái xuất hiện sau uống nhiều rượu bia, 

ăn nhiều đồ béo. 

- Các triệu chứng do chèn ép (khối phì đại chèn ép vào cổ bàng quang): 

Tiểu khó, phải rặn tiểu, đứng lâu mới tiểu hết. 

Tiểu không thành tia, dòng nước tiểu yếu, nhỏ giọt, có khi ra 2 tia. 

Về sau tiểu rớt: nước tiểu rớt xuống mũi giày. 

Tiểu xong vẫn còn cảm giác đi tiểu không hết. 

- Các biến chứng: 

Bí đái hoàn toàn hoặc không hoàn toàn do còn nước tiểu tồn đọng trong bàng 

quang. 

Đái đục và đái buốt khi có nhiễm khuẩn. 

Nặng hơn có đái ra máu do sỏi bàng quang hay viêm nhiễm nặng ở bàng quang. 



 
 

Giai đoạn muộn gây viêm thận - bể thận mạn, suy thận mạn. 

- Triệu chứng thực thể: thăm trực tràng, bình thường sờ thấy tuyến tiền liệt nhỏ 

có hai thùy với rãnh ở giữa, mật độ mềm. Trong trường hợp u xơ tuyến tiền liệt thấy 

tuyến to, rãnh giữa đầy hoặc mất rãnh, mật độ tuyến chắc. 

1.2. Cận lâm sàng 

❖ Cận lâm sàng giúp chẩn đoán xác định [1], [2], [3] 

- Xét nghiệm PSA (prostate antigen): là xét nghiệm chọn lọc cho các bệnh nhân 

có nghi ngờ ung thư tuyến tiền liệt và các bệnh nhân trên 75 tuổi. Giá trị bình thường 

là 4ng/ml, 4- 10ng/ ml thì nghi ngờ ung thư tuyến tiền liệt, cần tiến hành sinh thiết, 

trên 10ng/ml nguy cơ ung thư cao, sinh thiết là bắt buộc. Trường hợp cơ sở khám chữa 

bệnh không đủ khả năng sinh thiết tuyến tiền liệt qua ngả trực tràng có thể chụp MRI 

tuyến tiền liệt để đánh giá khả năng ung thư tuyến tiền liệt. 

- Siêu âm: qua thành bụng trên xương mu với đầu dò siêu âm thông thường 

hoặc siêu âm qua trực tràng cho hình ảnh trực tiếp hơn, có thể gắn dụng cụ sinh thiết. 

Qua siêu âm có thể đo đạc kích thước và ước lượng được trọng lượng của tuyến. 

- Xét nghiệm niệu động học: 

 + Đo lưu lượng nước tiểu: bình thường 16- 20ml/s, nếu 7- 15ml/s là đái khó, 

dưới 6ml/s là bí đái. 

 + Đo lượng nước tiểu tồn dư: sau khi cho bệnh nhân đi tiểu xong đặt ống thông bàng 

quang thu lượng nước tiểu tồn dư (có thể trên 200ml). 

❖ Cận lâm sàng phục vụ điều trị, tiên lượng, phẫu thuật. 

- Tổng phân tích tế bào máu, nhóm máu 

- Đông máu cơ bản: PT, APTT, Fibrinogen, thời gian máu chảy, co cục máu 

- Miễn dịch: HBsAg, HCV, HIV 

- Sinh hóa máu: Glucose, ure, creatinine, GOT, GPT, ĐGĐ, Protein toàn phần, 

Albumin. 

- Tổng phân tích nước tiểu, nuôi cấy nước tiểu kháng sinh đồ 

- Điện tim, XQ tim phổi (ngực thẳng) 



 
 

- Xét nghiệm giải phẫu bệnh: Sinh thiết tuyến tiền liệt hoặc mảnh cắt tuyến 

tiền liệt sau phẫu thuật 

- Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh kèm theo bệnh kèm theo khác 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- Ung thư tuyến tiền liệt: 

Thường ở người cao tuổi. 

Tiểu khó, đái máu, giao hợp đau, xuất tinh ra máu. 

Thăm trực tràng thấy tuyến tiền liệt có nhân đơn độc hoặc nhiều nhân lổn nhổn 

cứng một bên mất cân đối hoặc cả hai bên hay cả tuyến tiền liệt cứng như đá dính vào 

sau xương mu. 

PSA toàn phần tăng trong trường hợp ung thư tuyến tiền liệt. Free PSA/Total 

PSA được coi là công cụ hiệu quả trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt. Free 

PSA/Total PSA ≤ 0,155 có thể chẩn đoán ung thư bàng quang với độ nhạy 85%, độ 

đặc hiệu 56,5%. 

   Chụp MRI tuyến tiền liệt thấy hình ảnh nhân ung thư tuyến tiền liệt và xâm 

lấn tổ chức xung quanh. 

Sinh thiết cho kết quả chắc chắn 

- Viêm tuyến tiền liệt mạn: 

Thăm trực tràng thấy tuyến tiền liệt là 1 khối xơ có khi còn đau, dịch tiết tuyến 

tiền liệt đục mủ, PSA không tăng. 

Điều trị kháng sinh nhóm quinolone: Pefracine 400mg - 2-4 ngày hay Noroxin 

400mg trong 7-10 ngày có tác dụng tốt và theo dõi nồng độ PSA bình thường. 

- Xơ cứng cơ bàng quang: 

Có hội chứng kích thích, trong lượng tuyến tiền liệt dưới 30mg, nồng độ PSA 

bình thường. 

Chụp niệu đạo bàng quang ngược dòng thấy hẹp cổ bàng quang. 

IV. ĐIỀU TRỊ 



 
 

Hiện nay có 3 phương pháp điều trị, đó là điều trị bảo tồn, điều trị can thiệp và 

điều trị bằng phẫu thuật. Lựa chọn phương pháp điều trị nào thường được dựa vào 

thang điểm IPSS và lâm sàng như sau [1], [2], [3] 

- IPSS 0-7đ (nhẹ): chỉ cần theo dõi. 

- IPSS 8- 20đ (trung bình), lưu lượng dòng nước tiểu trên 10ml/s, thể tích nước 

tiểu tồn lưu trong bàng quang dưới 200ml: điều trị nội khoa. 

- IPSS 21-35đ (nặng), lưu lượng dòng nước tiểu dưới 10ml/s, thể tích nước tiểu 

tồn lưu trong bàng quang trên 200ml: điều trị can thiệp hoặc phẫu thuật. 

- Thang điểm IPSS (International prostate symptom score): Thang điểm quốc 

tế về triệu chứng tiền liệt tuyến. 

Thang điểm gồm 7 câu hỏi: 

Câu hỏi 1 : Trong vòng 1 tháng qua, có bao nhiêu lần bạn cảm thấy khó khăn 

trì hoãn (hay không thể trì hoãn) việc đi tiểu? 

Câu hỏi 2 : Trong vòng 1 tháng qua, có bao nhiêu lần bạn có cảm giác tiểu 

không hết nước tiểu ngay sau khi vừa đi tiểu xong? 

Câu hỏi 3 : Trong vòng 1 tháng qua, có bao nhiêu lần bạn phải đi tiểu lại cách 

lần đi tiểu trước dưới 2 tiếng đồng hồ? 

Câu hỏi 4 : Trong vòng 1 tháng qua, có bao nhiêu lần bạn đang đi tiểu mà dòng 

nước tiểu bị gián đoạn, ngắt quãng nhiều lần? 

Câu hỏi 5 : Trong vòng 1 tháng qua, có bao nhiêu lần bạn thấy dòng nước tiểu 

chảy yếu? 

Câu hỏi 6 : Trong vòng 1 tháng qua, có bao nhiêu lần bạn phải rặn hoặc gắng 

sức mới có thể tiểu được? 

Câu hỏi 7 : Trong vòng 1 tháng qua, bạn thường phải thức giấc bao nhiêu lần 

để đi tiểu, tính từ lúc đi ngủ đến lúc thức dậy buổi sáng? 

Mỗi câu hỏi có 6 phương án trả lời tương ứng từ 0 điểm đến 5 điểm: 

Không có lần nào = 0 điểm. 

Hiếm khi  = 1 điểm. 

Đôi khi = 2 điểm. 



 
 

Tương đối = 3 điểm. 

Nhiều khi = 4 điểm. 

Thường xuyên = 5 điểm. 

Đánh giá kết quả: 

Mức độ nhẹ: 0 - 7 điểm. 

Mức độ vừa: 8 - 20 điểm. 

Mức độ nặng: 21 - 35 điểm. 

1. Điều trị bảo tồn (nội khoa) [1], [3] 

Hiện nay có ba nhóm thuốc được sử dụng là thuốc kháng alpha 1 adrenegic, 

thuốc kháng androgen, các thuốc có nguồn gốc thực vật. 

* Nhóm thuốc kháng alpha 1 adrenegic 

- Các biệt dược:  

Alfuzosin (Xatral): mỗi viên chứa Alfuzosin hydrochloride 5mg hoặc 10mg. 

Terazosin (Hytrin): mỗi viên nén chứa terazosin 1mg hoặc 2mg. 

Doxazosin: viên nén hàm lượng 1mg, 2mg, 4mg, 8mg 

Prazosin: viên nang 1mg, 2mg, 5 mg. 

Tamsulosin: viên nén 0,4mg. 

* Nhóm thuốc kháng androgen 

- Biệt dược: 

Finasterid (Proscar):  viên 1mg, 5mg. 

Dutasteride (Avodart): viên nang 0,5mg. 

* Các thuốc có nguồn gốc thực vật 

- Ở châu Âu có các thuốc Tadenan, Permixon, Protamol 

Tadenal viên 50mg là dịch chiết cây mận châu Phi Pygeum africanum có tác 

dụng chống tăng sinh ở nguyên bào sợi được kích thích bởi b-FGF (yếu tố tăng trưởng 

nguyên bào sợi tính kiềm).  

Permixon viên 160mg là dịch chiết lipidosterol của cây Serenoa repens chứa acid 

béo tự do hoặc ester hoá (97%) và một phần chất không xà phòng hoá (3%). Thuốc 



 
 

có tác dụng cải thiện các rối loạn của tiểu tiện liên quan đến phì đại tiền liệt tuyến. 

Uống mỗi ngày 2 viên nang, vào bữa ăn. 

- Ở Việt nam cao cây trinh nữ hoàng cung cũng có tác dụng làm giảm phát triển 

u xơ tuyến tiền liệt có thể làm nhỏ u xơ sau nhiều tháng điều trị. Biệt dược Nga phụ 

khang mỗi ngày uống 2 lần mỗi lần 3 viên. 

2. Điều trị can thiệp [3] 

- Transurethral Microwave Thermotherapy (TUMT): vi sóng trị liệu.  

- Kim đốt bằng dòng điện cao tần qua niệu đạo. Qua ống soi bàng quang, đặt kim 

vào tuyến tiền liệt, dùng dòng điện cao tần truyền qua chúng làm nóng lên 60 độ để 

phá hủy các mô tuyến. 

- Đặt stent niệu đạo:   

- Nút mạch tuyến tiền liệt 

3. Điều trị phẫu thuật [3] 

3.1. Phẫu thuật nội soi 

-  Nội soi cắt đốt qua đường niệu đạo bằng điện cao tần (đơn cực, lưỡng cực) 

- Nội soi bốc hơi tuyến tiền liệt bằng laser Thulium, laser ánh sáng xanh 

(Greenlight laser). 

- Nội soi bóc tuyến tiền liệt bằng laser Thulium, laser Holmium 

- Xẻ rãnh tuyến tiền liệt nội soi qua niệu đạo 

3.2. Phẫu thuật mở bóc u 

Phẫu thuật mở lấy bỏ toàn bộ tuyến tiền liệt, đây là một phẫu thuật lớn, nặng nề, 

nguy cơ chảy máu cao.  

3.3. Dẫn lưu bàng quang trên xương mu 

Chỉ định trong trường hợp thể trạng bệnh nhân già yếu, bệnh nhân có hẹp niệu 

đạo. 

❖ Biến chứng của phẫu thuật có thể gặp: 

- Chảy máu 

- Tổn thương cơ quan lân cận 

- Hội chứng cắt đốt nội soi 



 
 

- Tiểu không tự chủ 

- Bí tiểu, nhiễm trùng niệu 

- Hẹp niệu đạo 

- Xơ hẹp cổ bàng quang 

- Phóng tinh ngược dòng 

- Rối loạn cương dương 

4. Điều trị cụ thể 

4.1. Trước phẫu thuật 

*Khám và làm cận lâm sàng để chẩn đoán và điều trị 

* Kháng sinh. Dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ. Trường hợp chưa có kháng 

sinh đồ có thể dùng kháng sinh phổ rộng: 

- Nhóm Beta-lactam: 

+ Piperacillin (Zobacta 2,25g, …) 

+ Cefoxitin (Cefoxitin Panpharma 1g, Opixitin 1g...) 

+ Cefotaxim (Tiafo 1g, ...) 

+ Ceftriaxon (Ceftriaxon 1g, Triaxon 1g, …) 

+ Cefoperazol (Trikapezon 2g, Prazon 2g, …) 

+ Ceftazidim (ceftazidime 1g, …) 

+ Cefepim (Cefeme, Maxipime 1g, …) 

+ Imipenem (Imipenem-Cilastatin 1g, …) 

+ Meropenem (Meropenem Kabi, Tiepanem 1g, …) 

- Nhóm Quinolon 

+ Ciprofloxacin (Ciprofloxacin Polpharma 400mg, Scanax 500mg…) 

+ Levofloxacin (Tavanic 500mg, …) 

- Nhóm Aminoglycosid 

+ Amikacin (Amikacin 500mg…) 

- Fosmycin (Fosfomed 1g, …) 

* Thuốc cầm máu. Trường hợp có đái máu 

- Tranexamic Acid (Acido Tranexamico Bioindustria 500mg/5ml...) 



 
 

- Ethamsylat (Cyclonamine 12,5% - 250mg/2ml, …) 

* Giảm đau.  

- Paracetamol (Paracetamol Kabi 1g/100ml, Tatanol 500 mg…) 

- Diclofenac (Elaria 75mg/3ml) 

- Pethidin (Pethidin-hameh 100mg/2ml, …) 

- Morphin (Osaphine 10mg/ml, …) 

* Đặt sonde bàng quang, bơm rửa bàng quang. Trong trường hợp bí đái, bàng 

quang có máu cục. 

4.2. Sau phẫu thuật 

*Thuốc kháng sinh, cầm máu, giảm đau (như trên) 

* Truyền máu. Trong trường hợp mất máu nhiều cần truyền máu toàn phần 

hoặc khối hồng cầu, số lượng dựa vào đánh giá lâm sàng và xét nghiệm. 

* Thuốc điều chỉnh tình trạng mất nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan 

- Các dung dịch: Glucose 5%, glucose 10%, glucose 20%, Natriclorid 0,9%, 

Natribicacbonat 14‰, Natribicacbonat 4,2%, Ringerlactat 

- Các chất điện giải: Kali, Caici, Magie, … 

*Bơm rửa bàng quang liên tục 

*Thay băng vết mổ 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG [1] 

- Bí đái hoàn toàn, hoặc bí đái không hoàn toàn do còn nước tiểu tồn đọng trong 

bàng quang. 

- Nhiễm khuẩn niệu: đái đục, đái buốt, đái máu 

- Sỏi bàng quang: do ứ đọng nước tiểu 

- Suy thận do trào ngược nước tiểu 

- Viêm tuyến tiền liệt, apxe tuyến tiền liệt 

VI. PHÒNG BỆNH [1] 

Có tính cách ngăn ngừa và phát hiện các giai đoạn tiến triển của bệnh: 

- Cần ăn uống điều độ, tránh rượu và thuốc lá 

- Có chế độ sinh hoạt và lao động hợp lý 



 
 

- Tránh viêm nhiễm đường tiết niệu 

- Chú ý điều trị các bệnh về tiêu hóa, đái tháo đường 

- Nhiều trường hợp chỉ cần theo dõi và chờ đợi, chỉ điều trị khi có biến chứng. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN, RA VIỆN 

1. Tiêu chuẩn nhập viện 

- Rối loạn tiểu tiện mức độ vừa và nặng: Điểm IPS ≥ 8  

- Bí đái, đái máu 

- Siêu âm, MRI, CT scan: Kích thước tuyến tiền liệt ≥ 30 g, hoặc tuyến tiền liệt 

to kèm theo sỏi bàng quang, túi thừa bàng quang, giãn thận niệu quản do trào ngược… 

2. Tiêu chuẩn ra viện 

- Bệnh nhân tỉnh, không sốt, không nôn, ăn uống được 

- Mạch, HA ổn định 

- Vết mổ khô, tiểu tiện tốt, nước tiểu trong 
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U ÁC CỦA TUYẾN TIỀN LIỆT 

(UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT) 

 

I. KHÁI NIỆM [3] 

Ung thư tuyến tiền liệt (UTTTL) rất hay gặp, thường xuất hiện ở nam giới trên 

50 tuổi và tần suất mắc bệnh tăng lên với tuổi già. Đặc điểm của ung thư tuyến tiền 

liệt là chịu ảnh hưởng của nội tiết tố và phần lớn diễn biến tiềm tàng. Bệnh cảnh lâm 

sàng rất đa dạng và khả năng di căn khó dự đoán. Vì vậy cần phát hiện bệnh khi còn 

ở giai đoạn khu trú. Trong chẩn đoán bệnh khi thăm khám trực tràng nên kết hợp với 

siêu âm, định lượng kháng nguyên đặc hiệu của tuyến tiền liệt và sinh thiết u. 

II. NGUYÊN NHÂN [3] 

Nguyên nhân của ung thư tuyến tiền liệt chưa rõ. Tuy nhiên các tác nhân sau 

đây được nêu lên: 

- Sự phân bố bệnh khác nhau trên thế giới và sự xuất hiện với tần số cao trong 

một số gia đìnhcho phép nghĩ đến yếu tố di truyền. 

- Ung thư tuyến tiền liệt chịu ảnh hưởng của androgen, và những người bị hoạn 

từ lúc còn bé không bao giờ bị bệnh. Cắt bỏ nguồn gốc androgen cũng là phương pháp 

hữu hiệu điều trị bệnh. Tuy u phì đại lành tính tuyến tiền liệt cũng chịu ảnh hưởng của 

androgen nhưng không thấy mối liên quan giữa hai bệnh. 

- Chế độ ăn uống và ảnh hưởng của môi trường có tác động đến sự xuất hiện 

của ung thư tuyến tiền liệt. 

- Vai trò của vi khuẩn, virus và yếu tố miễn dịch cũng được nêu lên, nhưng 

cần phải được chứng minh thêm. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng: [1], [2], [3] 

❖ Các triệu chứng tiết niệu ít gặp ở giai đoạn đầu và không đặc hiệu. 

- Đái khó, đái nhiều lần, đái vội, có khi bí đái. 



 
 

- Đái ra máu. 

- Xuất tinh ra máu. 

- Cơn đau quặn thận do u chèn ép lỗ niệu quản 

❖ Các dấu hiệu của sự lan tỏa ung thư 

- Đau xương vùng chậu hông, đau cột sống, gãy xương bệnh lý. 

- Phù nề chi dưới do hạch vùng chậu chèn ép. 

- Triệu chứng bán tắc ruột do chèn ép vùng trực tràng. 

- Đau thần kinh tọa do chèn ép ở cột sống 

- Suy sụp toàn thân. 

❖ Thăm trực tràng: có thể phát hiện một nhân rắn chắc nằm trên một nền mô 

tuyến mềm mại. Nhưng cũng có khi toàn bộ tuyến tiền liệt là một khối rắn chắc như 

đá, lan rộng ra khỏi ranh giới của tuyến. 

1.2. Cận lâm sàng 

❖ Cận lâm sàng giúp chẩn đoán xác định [2], [3] 

- Xét nghiệm PSA: 

Sự phát hiện PSA đã mang lại một cuộc cách mạng trong chẩn đoán UTTTL. 

Nồng độ PSA được xem như là một biến độc lập và là một yếu tố dự báo UTTTL 

chính xác hơn so thăm khám trực tràng và siêu âm qua đường trực tràng. Tuy nhiên, 

nồng độ PSA có thể tăng trong trường hợp tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt, viêm 

tuyến tiền liệt và một số bệnh lý không ác tính khác. 

Hiện nay nồng độ PSA để chẩn đoán UTTTL vẫn đang còn được bàn cãi. Tuy 

nhiên người ta thấy rằng nồng độ PSA càng cao, thì khả năng tồn tại UTTTL càng 

lớn. Bảng dưới đây cho tỷ lệ UTTTL liên quan đến PSA huyết thanh ở 2.950 nam giới 

có giá trị PSA < 4 ng/ml  

Bảng 1. Nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt liên quan đến giá trị PSA thấp 

Nồng độ PSA (ng/mL) Nguy cơ UTTTL Nguy cơ Gleason ≥ 7 UTTTL 

0-0,5 6,6% 0,8% 

0,6-1 10,1% 1,0% 

1,1-2 17,0% 2,0% 



 
 

2,1-3 23,9% 4,6% 

3,1-4 26,9% 6,7% 

Bảng trên thể hiện rõ ràng sự xuất hiện của UTTTL ngay cả ở mức PSA rất 

thấp. Sử dụng toán đồ có thể giúp giảm số lượng sinh thiết tuyến tiền liệt không cần 

thiết. Một số nghiên cứu ở Việt nam cũng cho rằng ngưỡng bình thường PSA của nam 

giới là ≤ 4 ng/ml. 

*Tỉ lệ PSA tự do/toàn phần(f/t–PSA) 

Tỉ lệ PSA tự do/toàn phần là thông số được sử dụng rộng rãi trong lâm sàng để 

phân biệt giữa tăng sinh lành tính và UTTTL. Tỉ lệ này được sử dụng trong trường 

hợp nồng độ PSA từ 4 đến 10 ng/mL và thăm khám trực tràng không có dấu hiệu nghi 

ngờ UTTTL. Trong một nghiên cứu hồi cứu đa trung tâm, người ta đã phát hiện 

UTTTL qua sinh thiết ở 56% nam giới với f/t PSA <0,10; nhưng chỉ có 8% nam giới 

với f/t PSA > 0,25. Do sự khác biệt về tỉ lệ phát hiện ung thư liên quan đến tỉ lệ f/t-

PSA, cho nên sự chọn lựa giá trị để ứng dụng lâm sàng cũng khác nhau ở một số tác 

giả, và thay đổi từ 0,15 đến 0,25. Trên lâm sàng, phần lớn các tác giả nghi ngờ UTTTL 

khi tỉ lệ f/t-PSA<20%. 

- Sinh thiết tuyến tiền liệt 

Sinh thiết là điểm mấu chốt của chẩn đoán xác định, thường được làm kết hợp 

mỗi khi có dấu hiệu bất thường khi thăm khám trực tràng, khi PSA cao trên 10ng/ml 

huyết thanh và trong một số trường hợp có nghi vấn khi siêu âm. 

Kỹ thuật thông thường là dùng kim Vim Silverman để sinh thiết qua đường trực 

tràng hay qua tầng sinh môn. Một số tác giả dùng kim nhỏ Franzen chọc hút tế bào 

qua trực tràng và nhuộm bệnh phẩm theo phương pháp Papanicolaou. Hiện nay 

phương pháp đáng tin cậy nhất là dùng kim nhỏ lắp dụng cụ sinh thiết tự động Biopty 

dưới hướng dẫn của siêu âm. 

Tuy nhiên, kết quả dương tính mới có giá trị, khi kết quả âm tính, chưa thể loại 

trừ ung thư và cần tiếp tục theo dõi thêm. 

- Siêu âm qua trực tràng: có thể giúp phát hiện những vùng giảm âm, đặc 

hiệu của ung thư tuyến tiền liệt, hoặc di căn vào túi tinh hoặc xâm lấn ra ngoài bao 



 
 

tuyến. Trong mọi trường hợp, siêu âm hướng dẫn sinh thiết để phát hiện ung thư tuyến 

tiền liệt. 

- Chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ hạt nhân: được thực hiện trong khi 

cần kiểm tra ung thư còn khu trú hay xâm lấn ra khỏi bao vào các bộ phận xung quang. 

- Chụp nhấp nháy hệ thống xương: để phát hiện ung thư di căn vào xương. 

❖ Cận lâm sàng giúp tiên lượng, phẫu thuật và điều trị 

- Tổng phân tích tế bào máu, nhóm máu 

- Đông máu cơ bản: PT, APTT, Fibrinogen, thời gian máu chảy, co cục máu 

- Miễn dịch: HBsAg, HCV, HIV 

- Sinh hóa máu: Glucose, ure, creatinine, GOT, GPT, ĐGĐ, Protein toàn phần, 

Albumin. 

- Tổng phân tích nước tiểu, nuôi cấy nước tiểu kháng sinh đồ 

- Điện tim, XQ tim phổi (ngực thẳng) 

- Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh kèm theo bệnh kèm theo khác 

2. Chẩn đoán phân biệt [1] 

- Trước khi thăm trực tràng: Cần loại trừ hẹp niệu đạo, u phì đại lành tính tuyến 

tiền liệt. 

- Sau khi thăm trực tràng: Cần loại trừ viêm tuyến tiền liệt do viêm, do lao, sỏi 

tuyến tiền liệt. 

- PSA cao: Cần loại trừ các trường hợp gây PSA cao như: u phì đại lành tính 

tuyến tiền liệt, viêm tuyến tiền liệt. 

3. Chẩn đoán giai đoạn [3] 

Phân loại ung thư tuyến tiền liệt theo TMN 

T - U nguyên phát 

Tx - U nguyên phát không thể đánh giá 

T0 - Không có bằng chứng của u nguyên phát 

T1 - Về mặt lâm sàng u không thể sờ được cũng như không nhìn thấy qua hình 

ảnh 

T1a - U phát hiện tình cờ về mô học ít hơn 5% của những mẫu được cắt 



 
 

T1b - U phát hiện tình cờ về mô học nhiều hơn 5% của những mẫu được cắt 

T1c - U xác định bằng sinh thiết kim (ví dụ vì PSA cao) 

T2 - U còn trong tuyến tiền liệt 

T2a - U ít hơn 1/2 của 1 thùy 

T2b - U chiếm hơn 1/2 của 1 thùy, và chỉ ở trong 1 thùy 

T2c - U có cả ở 2 thùy 

T3 - U xâm lấn khỏi vỏ bao tuyến tiền liệt. 

T3a - U xâm lấn ngoài vỏ bao (một bên hay 2 bên) 

T3b - U xâm lấn túi tinh 

T4 - U dính hoặc xâm lấn vào cấu trúc xung quanh hơn là túi tinh: bàng quang, 

các cơ nâng hậu môn, và/hoặc thành chậu 

N - Hạch vùng 

NX - Không đánh giá được hạch vùng 

N0 - Không có di căn hạch vùng 

N1 - Có di căn hạch vùng 

M -Di căn xa 

MX - Không đánh giá được di căn xa 

M0- Không có di căn xa 

M1- Có di căn xa 

M1a -Không có hạch vùng 

M1b -Di căn xương 

M1c - Di căn các bộ phận khác có hoặc không kèm ở xương 

III. ĐIỀU TRỊ [2] 

1. Chiến lược điều trị ung thư tuyến tiền liệt 

1.1. Tiếp cận bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt 

Bước 1: Chẩn đoán ban đầu 

- Khám lâm sàng: thăm khám hậu môn trực tràng. 

- PSA. 

- Điểm số Gleason (qua sinh thiết tuyến tiền liệt). 



 
 

Bước 2: Ước tính thời gian sống còn 

Ước tính thời gian sống còn của bệnh nhân ít hơn 5 năm và không có triệu 

chứng thì không xử trí gì thêm. 

Nếu khả năng bệnh nhân sống hơn 5 năm hay hiện có triệu chứng thì phải xử 

trí thêm. 

- Xạ hình xương khi: (T1 và PSA>20 ng/ml), hay (T2 và PSA>10 ng/ml), hay 

(≥ T3). 

- CT-Scan hay MRI khi: (≥T3) hay khi PSA ≥10 ng/ml; dự đoán có hạch hơn 

10% và khi xét nghiệm nghi có hạch thì phải sinh thiết. 

Bước 3: Phân nhóm nguy cơ. 

- Nguy cơ rất thấp: T1c và điểm Gleason ≤ 6 và PSA<10ng/ml và ít hơn 3 mẫu 

sinh thiết dương tính và tỉ trọng PSA <0,15ng/ml/g. 

- Nguy cơ thấp: (T1 hay T2a) và (điểm Gleason ≤6) và (PSA<10ng/ml). 

- Nguy cơ trung bình: (T2b hay T2c) hay (điểm số Gleason = 7) hay (PSA trong 

khoảng 10-20 ng/ml. 

- Nguy cơ cao: T3a hay điểm số Gleason từ 8-10 hay PSA>20ng/ml. 

- Nguy cơ rất cao: ≥ T3b hay N1 hay M1. 

1.2. Chiến lược điều trị ung thư tuyến tiền liệt 

❖ Trường hợp nguy cơ rất thấp và thấp 

*Ước lượng thời gian sống dưới 10 năm 

- Theo dõi bệnh nhân và điều trị triệu chứng tuỳ theo tình huống lâm sàng hoặc 

biến đổi về PSA. 

*Ước lượng thời gian sống trên 10 năm 

- Theo dõi tích cực: PSA mỗi 6 tháng, sinh thiết mỗi 12 tháng. 

- Xạ trị ngoài hay xạ trị áp sát. 

- Cắt tuyến tiền liệt tận gốc: nếu khả năng di căn hạch hơn 20% thì nạo hạch 

rộng. 

❖ Trường hợp nguy cơ trung bình 

Ước lượng thời gian sống dưới 10 năm 



 
 

- Theo dõi tích cực. 

- Xạ trị triệt để phối hợp liệu pháp nội tiết ngắn ngày (hỗ trợ hay tân hỗ trợ). 

Ước lượng thời gian sống trên 10 năm 

- Cắt tuyến tiền liệt tận gốc + nạo hạch rộng nếu nguy cơ di căn hạch hơn 20%. 

- Xạ trị triệt để phối hợp liệu pháp nội tiết ngắn ngày (hỗ trợ hay tân hỗ trợ). 

- Điều trị nội tiết chỉ được xem như một lựa chọn tuỳ những tình huống hết sức 

cụ thể  

❖ Trường hợp nguy cơ cao 

- Xạ trị + liệu pháp nội tiết dài ngày trong 2 - 3 năm 

- Cắt tuyến tiền liệt tận gốc + nạo hạch rộng. 

❖ Trường hợp nguy cơ rất cao 

- Xử trí giống như trường hợp nguy cơ cao. 

❖ Trường hợp di căn hạch đơn thuần 

- Liệu pháp nội tiết kéo dài. 

- Xạ trị + liệu pháp nội tiết kéo dài. 

❖ Trường hợp di căn xa 

- Liệu pháp nội tiết. 

1.3. Chiến lược điều trị ung thư tuyến tiền liệt sau phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt 

tận gốc 

Sau phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc (RP) thì PSA phải đạt đến mức gần 

triệt tiêu. Trong thực tế lâm sàng có thể gặp PSA sau mổ vẫn ở mức có thể xác định 

được hay sau mổ một thời gian thì PSA xuất hiện và tăng dần. 

Cần làm các xét nghiệm sau: 

- Xạ hình xương. 

- CT-Scan/MRI/Siêu âm. 

- Sinh thiết chỗ nối bàng quang niệu đạo. 

Dựa vào kết quả có thể xác định: 

Không có di căn xa: 

- Xạ trị ± liệu pháp nội tiết. 



 
 

- Có thể theo dõi đơn thuần tùy tình trạng bệnh nhân. 

Có di căn xa: 

- Liệu pháp nội tiết + xạ trị chỗ di căn (nếu được). 

- Có thể theo dõi đơn thuần tùy tình trạng bệnh nhân. 

Nếu đã áp dụng liệu pháp nội tiết đúng nhưng PSA vẫn tăng hay xuất hiện thêm 

nhiều ổ di căn thì phải xét đến trường hợp UTTTL kháng cắt tinh hoàn. 

1.4. Chiến lược điều trị ung thư tuyến tiền liệt sau xạ trị 

Sau xạ trị bệnh nhân được theo dõi, nếu PSA tăng hay/và thăm trực tràng thấy 

có nhân cứng, thì xác định 2 trường hợp có thể gặp: 

❖ Bệnh nhân không phải là đối tượng có thể điều trị tại chỗ 

- Có thể áp dụng liệu pháp nội tiết 

- Theo dõi nếu điều kiện bệnh nhân không cho phép. 

❖ Bệnh nhân có thể điều trị tại chỗ 

Khi ước lượng bệnh nhân có thể sống thêm hơn 10 năm và PSA <10 ng/ml, và 

giai đoạn lâm sàng là T1-T2; trước khi quyết định điều trị cần làm thêm xét nghiệm: 

- Sinh thiết tuyến tiền liệt. 

- CT-Scan/MRI/ Siêu âm qua trực tràng. 

- PSADT. 

- Xạ hình xương. 

*Sinh thiết dương tính nhưng không có di căn xa, có thể 

- Cắt tuyến tiền liệt tận gốc. 

- Xạ áp sát. 

- Theo dõi nếu điều kiện bệnh nhân không cho phép điều trị. 

*Sinh thiết âm tính nhưng có di căn xa, có thể 

- Liệu pháp nội tiết. 

- Thử nghiệm lâm sàng. 

- Theo dõi nếu điều kiện bệnh nhân không cho phép điều trị. 

Sau khi điều trị nội tiết nếu các ổ di căn xuất hiện thêm hay/và PSA tiếp tục 

tăng, thì cần xem xét tình trạng kháng cắt tinh hoàn. 



 
 

1.5. Chiến lược điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn kháng cắt tinh hoàn 

Đa số bệnh nhân được điều trị UTTTL một thời gian sẽ đi đến giai đoạn kháng 

cắt tinh hoàn. Tiêu chuẩn chẩn đoán UTTTL kháng cắt tinh hoàn là: 

- PSA tăng liên tục 3 lần và trên 2ng/ml; và/hoặc xuất hiện thêm các ổ di căn 

mới. 

- Nồng độ testosterone huyết thanh < 50ng/dl. 

Khi đã xác định UTTTL kháng cắt tinh hoàn thì bệnh nhân được phân ra 6 

nhóm: 

Nhóm 1: không triệu chứng, không di căn, tổng trạng tốt và chưa được hóa trị 

với Docetaxel. 

- Tiếp tục dùng liệu pháp nội tiết cổ điển đồng vận LHRH và theo dõi. 

- Có thể dùng kháng androgen cổ điển như Flutamide, Bicalutamide... 

- Có thể dùng Ketoconazole + Corticoid. 

Nhóm 2: không/ít triệu chứng, có di căn, tổng trạng tốt và chưa được hóa trị với 

Docetaxel. 

- Điều trị với Abiraterone + prednisone, Docetaxel, Sipuleucel T, 

Ketoconazolel + Corticoid. 

Nhóm 3: có triệu chứng, có di căn, tổng trạng tốt và chưa được hóa trị với 

Docetaxel. 

- Docetaxel là thuốc ưu tiên được chọn. 

- Abiraterone + Prednisonelà thuốc khuyên nên dùng. 

- Các thuốc có thể lựa chọn dùng là Ketoconazole, Mitoxantrone, đồng vị phóng 

xạ. 

- Không dùng Estramustine hay Sipuleucel trong nhóm bệnh nhân này. 

Nhóm 4: có triệu chứng, có di căn, tổng trạng kém và chưa được hóa trị với 

Docetaxel. 

- Có thể dùng Abiraterone + Prednisone. 

- Nếu không thể dùng Abiraterone + Prednisone thì có thể dùng Ketoconazole 

+ Corticoid hay dung đồng vị phóng xạ. 



 
 

- Có thể dùng Docetaxel nếu tổng trạng kém đơn thuần do ung thư gây ra  

- Không dùng Sipuleucel cho nhóm bệnh nhân này. 

Nhóm 5: có triệu chứng, có di căn, tổng trạng tốt và đã được hóa trị với 

Docetaxel. 

- Abiraterone + Prednisone, Enzalutamide, Cabazitaxel là những lựa chọn 

chuẩn. 

- Có thể dùng Ketoconazole + Corticoid nếu không thể dùng các thuốc trong 

nhóm chuẩn 

- Có thể thử dùng lại Docetaxel. 

Nhóm 6: có triệu chứng, có di căn, tổng trạng kém và đã được hóa trị với 

Docetaxel. 

- Điều trị nâng đỡ là lựa chọn trong trường hợp này. 

- Có thể điều trị với Abiraterone + Prednisone, Enzalutamide, Ketoconazole + 

Corticoid, đồng vị phóng xạ. 

- Không nên hóa trị toàn thân cho nhóm bệnh nhân này. 

Lưu ý: Trong các trường hợp nếu có di căn xương có thể dùng phối hợp với 

Denosumab hay zoledronic acid, và trong suốt quá trình điều trị nên giữ nồng độ 

testosterone ở mức < 50 ng/dl. 

2. Phẫu thuật điều tị ung thư tuyến tiền liệt 

2.1. Nguyên tắc phẫu thuật trong ung thư tuyến tiền liệt 

- Cắt toàn bộ tuyến tiền liệt, túi tinh và bóng của ống dẫn tinh. 

- Nạo hạch chậu từ hạch chậu bịt đến vùng chia đôi động mạch chậu chung. 

- Nạo hạch mở rộng: đến chỗ chia đôi động mạch chủ bụng. 

- Bảo tồn bó mạch - thần kinh cương tối đa có thể. 

2.2. Các phương pháp phẫu thuật 

Tên phẫu thuật là ‘cắt tuyến tiền liệt tận gốc’. Phẫu thuật này có nhiều loại và 

tên gọi: theo mổ mở hay mổ nội soi; theo đường tiếp cận tuyến tiền liệt qua phúc mạc, 

sau phúc mạc hay qua đường đáy chậu là: 

- Phẫu thuật (mở) cắt tuyến tiền liệt tận gốc (RP). 



 
 

- Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc qua đường đáy chậu (PRP). 

- Phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc qua phúc mạc (TRP). 

- Phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc qua đường sau phúc mạc (LRP). 

- Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc có hỗ trợ của rô-bốt (RaRP). 

2.3. Chỉ định can thiệp phẫu thuật 

❖ Chỉ định phẫu thuật theo loại kỹ thuật và đường tiếp cận tuyến tiền liệt 

- Phẫu thuật mở hay nội soi có cùng chỉ định như nhau, việc quyết định phương 

pháp nào là tùy thuộc sự lựa chọn và kinh nghiệm của phẫu thuật viên. 

- Riêng với đường mổ qua vùng đáy chậu nên được khuyến khích cho ung thư 

giai đoạn khu trú, vì cho kết quả tốt và đảm bảo thẩm mỹ. Tuy nhiên, khi lựa chọn 

đường mổ này cần phải xác định là: không có di căn hạch, với các tiêu chuẩn kèm 

theo là PSA<10ng/ml, Gleason <7, tốt nhất là có sinh thiết hạch chậu âm tính. 

❖ Chỉ định theo bệnh lý của ung thư tuyến liệt 

*Nguyên tắc của chỉ định phẫu thuật trong ung thư tuyến tiền liệt 

- Căn cứ vào giai đoạn tiến triển của ung thư theo hệ thống TNM (cập nhật hàng 

năm theo y học chứng cứ và đồng thuận quốc tế). 

- Theo độ ác tính của tế bào UTTTL (loại adenocarcinoma) là điểm Gleason. 

- Theo thời gian kỳ vọng sống thêm. 

- Theo tình trạng của các bệnh kèm theo của người cao tuổi như: bệnh tim mạch, 

bệnh đái tháo đường, di chứng tai biến mạch máu, bệnh của hệ thần kinh... 

*Các chỉ định phẫu thuật trong ung thư tuyến tiền liệt 

Chỉ định phẫu thuật điển hình 

- Ung thư giai đoạn khu trú: T1-T2, Nx-N0, M0. 

- Thời gian kỳ vọng sống thêm ≥ 10 năm. 

- Không có bệnh kèm theo như: tim mạch, đái tháo đường, di chứng tại biến 

mạch máu não... 

- Chưa di căn hạch (thực tế khoảng 2-4% bệnh nhân đã có di căn hạch chậu vẫn 

có thể được cắt tuyến tiền liệt tận gốc). 

- Điểm Gleason ≤ 8. 



 
 

- PSA < 20 ng/ml (tại Việt Nam, nhiều bệnh nhân có trị số PSA cao hơn con số 

này vẫn có thể mổ được). 

- Cho bệnh nhân biết khả năng sẽ phải điều trị đa mô thức sau mổ. 

Chỉ định phẫu thuật theo các giai đoạn của bệnh 

Giai đoạn T1a-T1b: 

- UTTTL phát hiện sau cắt đốt nội soi có thể tiếp tục xạ trị ngoài (không áp 

dụng brachytherapy). 

- Bảo tồn thần kinh cương. 

Giai đoạn T1c: 

- Chưa có biểu hiện lâm sàng. 

- Chẩn đoán dựa vào PSA tăng cao và kết quả sinh thiết tuyến tiền liệtPIN cao: 

nên sinh thiết lại sau 3 đến 6 tháng. 

- Cắt tuyến tiền liệt tận gốc kèm bảo tồn thần kinh cương. 

Giai đoạn T2: 

- Bảo tồn thần kinh cương 1 bên. 

- Lựa chọn xạ trị cho bệnh nhân lớn tuổi có bệnh khác đi kèm như tim mạch, 

đái tháo đường. 

Giai đoạn T3: 

- T3a: với nguy cơ cao có thể phẫu thuật tận gốc. Cân nhắc điều trị hỗ trợ nội 

tiết. Ưu điểm của phẫu thuật so với xạ trị còn giúp đánh giá đánh giá đúng giai đoạn 

và độ ác tính, từ đó thiết kế liệu pháp điều trị hỗ trợ sau phẫu thuật hiệu quả. 

Khuyến cáo: 

- Giai đoạn T3 có nguy cơ tái phát cao, đã di căn hạch nên không được khuyến 

khích cắt tuyến tiền liệt tận gốc. 

- Chỉ nên thực hiện phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc giai đoạn T3a tại những 

trung tâm có điều kiện. 

Chỉ định nạo hạch chậu 

Tiêu chuẩn chỉ định nạo hạch chậu: 



 
 

- PSA < 10 ng/ml và điểm Gleason < 7 có ít nguy cơ di căn hạch thì không cần 

nạo hạch chậu. 

- Chỉ định nạo hạch chậu cho bệnh nhân có nguy cơ tái phát cao (T3a, 

PSA>20ng/ml hoặc Gleason > 8). 

Các kỹ thuật nạo hạch chậu: 

- Nạo hạch chậu giới hạn: chỉ lấy hạch chậu - bịt (khoảng 8 đến 10 hạch). 

- Nạo hạch chậu mở rộng: lấy hạch vùng chậu - bịt lên đến động mạch chậu 

chung (khoảng 20 hạch). 

- Thông thường chỉ cần nạo giới hạn, không cần nạo mở rộng. 

2.4. Biến chứng phẫu thuật trong phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt 

❖ Cắt tuyến tiền liệt tận gốc 

- Thủng trực tràng lúc mổ. 

- Viêm phúc mạc do rò phân, rò nước tiểu vào ổ bụng. 

- Rò phân sau mổ do thủng trực tràng (đường mổ sau phúc mạc, đường mổ qua 

đáy chậu). 

- Rối loạn cương (liệt dương). 

- Tiểu không kiểm soát. 

- Hẹp cổ bàng quang. 

- Rò nước tiểu ra vết mổ (đường mổ sau phúc mạc), rò nước tiểu vào ổ bụng 

(đường mổ trong phúc mạc). 

❖ Nạo hạch chậu 

- Tụ dịch bạch huyết. 

- Phù bạch huyết. 

- Thuyên tắc tĩnh mạch sâu. 

- Thuyên tắc phổi. 

Cần phải giải thích đầy đủ về các biến chứng cho bệnh nhân trước khi quyết 

định phẫu thuật. 

3. Điều trị nội tiết ung thư tuyến tiền liệt 



 
 

Định nghĩa phương pháp điều trị nội tiết: là dùng những thuốc chống lại sự hoạt 

động của androgen và sự tăng sinh của tuyến tiền liệt, bao gồm nội tiết tố và những 

chất không phải nội tiết tố. 

3.1. Các dạng điều trị nội tiết 

❖ Cắt tinh hoàn 

Ngoại khoa: phẫu thuật cắt 2 tinh hoàn nhanh chóng làm giảm lượng 

testosterone trong máu xuống dưới 50 ng/dl. Chỉ trong vòng 24 giờ sau phẫu thuật, 

nồng độ testosterone còn lại xuống dưới 10% so với trước mổ. Về mặt kỹ thuật, có 

thể cắt trọn 2 tinh hoàn hoặc để lại vỏ bao (cắt tinh hoàn dưới bao) vì lý do thẩm mỹ 

hoặc tâm lý. 

Nội khoa: 

- Estrogen: thường dùng nhất là Diethylstilboestrol (DES), có tác dụng ức chế 

ngược trên trục nội tiết mạnh hơn testosterone. Liều tấn công là từ 5 mg trở lên mỗi 

ngày; liều duy trì là 1 mg mỗi ngày. Tác dụng phụ trên hệ tim mạch giới hạn việc sử 

dụng. 

- Đồng vận LHRH: tạo hiện tượng mất hoạt hóa thụ thể LHRH của tuyến yên. 

Trong một số ngày đầu, trong vòng 10 - 20 ngày, có thể gây nên hiện tượng bùng phát 

với sự gia tăng LH và testosterone trong máu. Các LHRH-a thường sử dụng là: 

Buserelin, Goserelin, Leuprorelin, Triptorelin. 

- Đối vận LHRH: gắn kết và tranh chấp thụ thể với LHRH tuyến yên, có thể 

làm giảm trên 80% lượng LH trong 24 giờ đầu; không gây nên hiện tượng bùng phát 

như LHRH-a. Abarelix là đối vận LHRH duy nhất được FDA Hoa Kỳ cấp phép, nhưng 

chỉ giới hạn cho những bệnh nhân bị ung thư di căn có triệu chứng mà không thể dùng 

được liệu pháp nào khác. 

❖ Kháng nội tiết tố nam (kháng androgen) 

Steroid: Cyproterone acetate, Megesterone acetate, Medroxy-progesterone 

acetate. Cyproterone acetate thường được sử dụng nhất, liều 100 mg, 2 - 3 lần mỗi 

ngày. Kháng nội tiết nam steroid có tác dụng kép: ức chế thụ thể androgen tại tuyến 



 
 

tiền liệt và ức chế ngược trên trục nội tiết. Tác dụng phụ cần chú ý trên hệ tim mạch 

và chức năng gan. 

Không steroid: 

- Flutamide: 250 mg, 3 lần mỗi ngày. 

- Bicalutamide: kháng androgen không steroid mạnh nhất do khả năng gắn kết 

cao với thụ thể và có dung nạp tốt nhất. Liều dùng: 1 lần trong ngày, 50 mg/ngày nếu 

là liệu pháp kết hợp và 150 mg/ngày nếu là đơn trị liệu. 

- Nilutamide: liều: 1 lần trong ngày, 300 mg/ngày trong tháng đầu tiên và tiếp 

tục 150 mg/ngày trong những tháng sau. 

Về mặt lý thuyết, sử dụng kháng androgen không steroid trong đơn trị liệu giúp 

cải thiện chất lượng sống và tuân thủ điều trị hơn cắt tinh hoàn vì không làm giảm 

lượng testosterone trong máu; được cho là bảo tồn được libido, năng lực thể chất 

chung và mật độ khoáng trong xương. 

❖ Ức chế tổng hợp nội tiết nam 

- Aminoglutethimide: liều 1000mg/ngày; ức chế tổng hợp testosterone qua ức 

chế chuyển hóa cholesterol thành pregnenolone; vì aminoglutethimide cũng ức chế 

tổng hợp aldosterone và cortisol nên hệ quả được xem như cắt thượng thận nội khoa; 

hiện chỉ được sử dụng trong ung thư giai đoạn kháng cắt tinh hoàn. 

- Ketoconazol: liều 300 mg, 3 lần mỗi ngày; ức chế tổng hợp testosterone và cả 

steroid thượng thận; tương tự như đối với aminoglutethimide, hiện chỉ được sử dụng 

trong ung thư giai đoạn kháng cắt tinh hoàn. 

3.2. Chỉ định điều trị nội tiết 

Được xem là tiêu chuẩn vàng cho UTTTL giai đoạn tiến triển. 

❖ Chỉ định chung 

Ung thư giai đoạn khu trú (T1a - T2c): 

- Không nên áp dụng ‘kháng androgen đơn trị’ vì có dự hậu xấu hơn ‘theo dõi 

tích cực’. 

- Trên nhóm nguy cơ cao, điều trị nội tiết trước-trong-sau xạ trị sẽ làm tăng thời 

gian sống còn toàn bộ. 



 
 

Ung thư giai đoạn tiến triển tại chỗ (T3, T4): 

- Chỉ định trên những bệnh nhân có triệu chứng, u lan rộng tại chỗ, nồng độ 

PSA cao (trên 25 ng/ml). 

- Sự kết hợp nội tiết với xạ trị cho kết quả tốt hơn là xạ trị đơn độc. 

- Thời gian điều trị nội tiết kết hợp với xạ trị ngoài từ 3 năm trở lên cải thiện 

thời gian sống còn toàn bộ. 

Ung thư di căn (N+, M+): 

- Điều trị nội tiết là liệu pháp chuẩn, đặc biệt là đối với bệnh nhân đã có triệu 

chứng. 

❖ Chỉ định cắt tinh hoàn 

- Tiến triển tại chỗ (T3, T4) có triệu chứng: cải thiện thời gian sống còn không 

ung thư (CFS: cancer-free survival). 

- N+: kéo dài thời gian sống còn bệnh không tiến triển (PFS: progression-free 

survival), và ngay cả sống còn toàn bộ (OS: overall survival). 

- M1 không triệu chứng: làm chậm diễn tiến bệnh sang giai đoạn có triệu chứng 

và ngăn ngừa các biến chứng do diễn tiến bệnh nặng. 

- M1 có triệu chứng: thuyên giảm các triệu chứng và giảm nguy cơ dẫn đến các 

biến chứng nặng nề do bệnh tiến triển (chèn ép tủy, gãy xương bệnh lý, chèn ép niệu 

quản, di căn các cơ quan khác ngoài xương). 

❖ Chỉ định kháng androgen 

- Liệu trình ngắn hạn: giảm nguy cơ đợt bùng phát PSA ở các bệnh nhân có ung 

thư di căn dự định điều trị bằng LHRH-A. 

- Kháng androgen không steroid (bicalutamide): dùng đơn trị đầu tay thay cho 

cắt tinh hoàn ở bệnh nhân có ung thư tiến triển tại chỗ. 

3.3. Chống chỉ định điều trị nội tiết 

Cắt tinh hoàn ngoại khoa 

- Khi tâm lý không sẵn sàng cho phẫu thuật cắt 2 tinh hoàn. 

 Estrogen: 

- Có bệnh tim mạch đi kèm. 



 
 

 Đồng vận LHRH: 

-  Ung thư di căn có nguy cơ bùng phát PSA cao, ví dụ: di căn xương. 

Kháng androgen: 

- Không được sử dụng như điều trị ban đầu cho ung thư khu trú và trên bệnh 

nhân có suy giảm chức năng gan. 

3.4. Các biến tấu trong điều trị nội tiết 

❖ Đơn trị liệu 

Thường là điều trị nội tiết đầu tay, áp dụng một trong 2 cách: cắt tinh hoàn (nội 

hay ngoại khoa) hoặc kháng androgen. 

❖ Điều trị phối hợp 

*Với cắt tuyến tiền liệt tận gốc 

- Tân hỗ trợ: Điều trị nội tiết trước cắt tuyến tiền liệt tận gốc không được khuyến 

khích, không làm tăng dự hậu sống còn (Witjes 1997, Gleave 2003), ngoài ra còn làm 

việc xét nghiệm giải phẫu bệnh sau mổ thêm khó khăn. 

- Hỗ trợ: Sau cắt tuyến tiền liệt, khi có hiện tượng tái phát sinh học thì việc điều 

trị nội tiết sớm được khuyến khích vì có hiệu quả. 

*Với xạ trị 

Kết quả của nhiều công trình (Bolla 2002, D’Amico 2002, Lawton 2003, Cook 

2004) cho thấy sự phối hợp giữa điều trị nội tiết và xạ trị cho nhiều kết quả khả quan 

trên tỷ lệ sống còn toàn bộ, sống còn không diễn tiến bệnh và tử vong do ung thư, đặc 

biệt đối với nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao. 

*Ức chế androgen toàn phần/ tối đa (CAB/MAB) 

Quan điểm kết hợp cắt tinh hoàn (nội hoặc ngoại khoa) và kháng androgen dựa 

trên lý luận là phải ức chế cả nguồn sản xuất androgen từ thượng thận vì có thể chỉ 

một lượng nhỏ androgen từ thượng thận cũng đủ kích thích tế bào ung thư phát triển. 

Có những công trình chứng tỏ sự kết hợp này có hiệu quả (Crawford 1989, Dijk-man 

1997, Denis 1998, Miyamoto và Chang 2000). Ngược lại, cũng có công trình cho thấy 

sự kết hợp này không đem lại lợi ích (Eisenberger 1988, Prostate Cancer Trialist’ 

Collaborative Group 2000). 



 
 

❖ Ức chế androgen ngắt quãng & Ức chế androgen liên tục 

Có một số tác giả (Akakura 1993, Sato 1996) chủ trương điều trị ngắt quang sẽ 

làm chậm xuất hiện tình trạng kháng nội tiết. Thêm nữa, cách thức điều trị này sẽ bớt 

tốn kém và giảm tác dụng phụ của suy giảm nội tiết nam. 

Thời gian điều trị: mỗi đợt điều trị kéo dài từ 6-9 tháng, khi nào PSA xuống đến 

trị số thấp nhất có thể được thì ngưng dùng thuốc. Trong chu kỳ đầu thì PSA có thể 

xuống đến mức thấp nhất (PSA nadir), càng về sau thì càng khó đạt trị số nadir như 

lúc đầu. Kinh nghiệm cho thấy nếu PSA hạ xuống nhanh thì sẽ tăng trở lại chậm khi 

ngưng thuốc và ngược lại. Khi PSA tăng lại, thông thường từ 5-10 ng/ml thì có thể 

khởi sự đợt điều trị tiếp theo. 

3.5. Theo dõi khi điều trị nội tiết 

- Việc theo dõi nên điều chỉnh cho phù hợp với từng bệnh nhân (tùy thuộc vào 

yếu tố tiên lượng, triệu chứng lâm sàng, phương thức điều trị). 

- Nên đánh giá lại sau mỗi 3 - 6 tháng: triệu chứng, tác dụng phụ, khám trực 

tràng, đo lường PSA và Testosterone. 

- Nếu áp dụng phương thức ‘điều trị ngắt quãng’, nên đánh giá lại sau mỗi 3 

tháng. 

- Khi chưa có di căn và đáp ứng tốt với điều trị nội tiết thì chỉ cần đánh giá lại 

sau 6 tháng. 

- Nếu đã có di căn nên đánh giá lại sau mỗi 3-6 tháng: đo lường Hb, creatinin 

và alkaline phosphatase huyết thanh. Cần chú ý và phát hiện đến các dấu hiệu của 

chèn ép tủy. 

3.6. Một số điểm cần chú ý 

- Sự đáp ứng ban đầu với điều trị nội tiết, nhanh hay chậm, có thể là điều kiện 

để cho thấy trước thời gian hiệu quả của phương thức trị liệu này dài hay ngắn. 

- Việc áp dụng điều trị nội tiết ở những bệnh nhân có ung thư khu trú và nguy 

cơ thấp sẽ làm tăng tỷ lệ tử vong do tác dụng phụ (tử vong không do ung thư). 

- Không nên điều trị nội tiết tân hỗ trợ trước phẫu thuật tận gốc đối với ung thư 

khu trú trên lâm sàng. 



 
 

- Kết hợp điều trị nội tiết với xạ trị giúp kéo dài thời gian sống còn. 

- Điều trị nội tiết tức thì sau phẫu thuật tận gốc mà phát hiện có di căn hạch, sẽ 

giúp tăng tỷ lệ sống còn toàn bộ. 

- Điều trị nội tiết sớm tốt hơn điều trị trì hoãn ở bệnh nhân ung thư tiến triển, 

khi phát hiện tái phát sinh học hay di căn. 

- Luôn nhớ khi điều trị nội tiết liên tục, các tác dụng phụ sẽ cùng tăng theo nếu 

kéo dài thời gian điều trị. 

4. Điều trị ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh  

Ung thư tuyến tiền liệt (UTTTL) là một bệnh lý ác tính lệ thuộc nội tiết. Trong 

nhiều tình huống lâm sàng, điều trị nội tiết là biện pháp điều trị chính nhưng sau một 

thời gian đáp ứng bệnh có biểu hiện tiến triển và chuyển sang giai đoạn trên lâm sàng 

thường được gọi là “ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn” (Castration-resist-ant 

prostate cancer - CRPC). 

4.1. Khái niệm ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn 

Bệnh nhân đang khi được điều trị bằng các biện pháp triệt androgen mà có các 

biểu hiện bệnh tiến triển (tăng PSA, tiến triển các tổn thương cũ, xuất hiện thêm tổn 

thương mới) được xem là “kháng cắt tinh hoàn”. Khái niệm này được dùng thay thế 

khái niệm cũ “kháng nội tiết” hay “không lệ thuộc nội tiết” trước kia. Tình trạng 

UTTTL tiến triển đang khi điều trị nội tiết không có nghĩa là u không còn lệ thuộc 

hoàn toàn vào androgen hoặc không còn đáp ứng với các biện pháp điều trị kháng 

androgen kế tiếp nữa. Các cơ chế liên quan đến tình trạng “kháng cắt tinh hoàn” có 

thể do hoạt hóa thụ thể androgen của tế bào u, do sự tăng tạo androgen từ tế bào u để 

tự kích thích tăng trưởng chính nó (hiện tượng tự tiết) hoặc từ tế bào u lân cận (cận 

tiết). Dù với cơ chế nào thì sự tái lập và duy trì nồng độ androgen ở nồng độ thấp như 

khi cắt tinh hoàn vẫn có ý nghĩa kiểm soát được sự tăng trưởng của u. 

Hiện vẫn chưa có sự thống nhất về định nghĩa thế nào là UTTTL kháng cắt tinh 

hoàn. Một vài nhóm đưa ra các khuyến cáo về tiêu chuẩn để xếp vào UTTTL kháng 

tinh hoàn như: 

- Nồng độ testosterone trong huyết thanh < 50 ng/dL hay < 1,7 nmol/L. 



 
 

- Tăng PSA trong 3 lần định lượng liên tiếp, cách nhau mỗi tuần, với hai lần 

tăng 50% so với giá trị cực tiểu, PSA > 2 ng/mL. 

- Ngưng kháng androgen ít nhất 4 tuần đối với flutamide và 6 tuần đối với 

bicalutamide. 

- Tiến triển PSA mặc dù thay đổi điều trị nội tiết. 

4.2. Chiến lược xử trí 

Ung thư tuyến tiền liệt có bệnh sử tự nhiên kéo dài và ngay cả khi thất bại với 

điều trị nội tiết bước đầu, bệnh nhân vẫn có cơ hội sống dài và sống tốt bằng chiến 

lược điều trị: 

- Nhiều bước kế tiếp với các thuốc khác nhau (nhiều bước). 

- Kết hợp với các biện pháp điều trị đặc hiệu và nâng đỡ (đa mô thức). 

Những tiến bộ mới trong thập niên qua đã cung cấp thêm nhiều chọn lựa điều 

trị nhưng vẫn chưa xác lập được trình tự tối ưu của sự phối hợp các chọn lựa điều trị 

này. Do vậy sự lựa chọn áp dụng phương thức và trình tự điều trị phải cân nhắc theo 

từng bệnh nhân với các tình huống lâm sàng đặc thù chính như: 

- Có hoặc không có tổn thương di căn. 

- Có hoặc không có triệu chứng lâm sàng. 

4.3. Các thuốc điều trị 

Các thuốc được phát triển và chấp thuận sử dụng trong tình huống UTTTL 

kháng cắt tinh hoàn có thể phân theo các nhóm: 

- Thuốc nội tiết: abiraterone, enzalutamide. 

- Thuốc gây độc tế bào: docetaxel, mitoxantrone, cabazitaxel. 

- Thuốc nhóm kích thích miễn dịch: sipuleucel-T. 

- Dược chất phóng xạ: Radium 233. 

- Thuốc nhắm tổn thương hủy xương: zoledronic acid, denosumab. 

❖ Nhóm thuốc nội tiết 

Abiraterone: 

Hai nghiên cứu pha III cho thấy phối hợp abiraterone/prednisone có hiệu quả 

tăng thời gian sống còn và cải thiện triệu chứng lâm sàng ở bệnh nhân đã hoặc chưa 



 
 

hóa trị trước với docetaxel. Nghiên cứu pha III COU-301 đã chứng minh abiraterone 

phối hợp với prednisone đã cải thiện thời gian sống còn so với nhóm chứng (15,8 

tháng so với 11,2 tháng, HR:0,74 95%CI 0,64-0,86 p<0,0001). Thời gian cho đến khi 

tiến triển trên X-Quang, giảm PSA, giảm đau cũng cải thiện rõ ở nhóm dùng 

abiraterone. Nghiên cứu COU-302 cũng cho kết quả lâm sàng tương tự. Thuốc dung 

nạp tốt; tác dụng phụ gồm giữ nước, giảm kali/máu, cao huyết áp. Lưu ý sử dụng 

corticoid đồng thời vì nguy cơ suy thượng thận. Thuốc được phê duyệt sử dụng cho 

bệnh nhân UTTTL kháng cắt tinh hoàn sau hoặc trước hóa trị với docetaxel. Hiện 

chưa có dữ kiện về hiệu quả của abiraterone sau khi đã dùng enzalutamide. 

Enzalutamide: 

Tác động trên nhiều vị trí của đường tổng hợp androgen: ngăn cản kết hợp 

androgen và thụ thể, ức chế chuyển vị và ngăn kết hợp với DNA của thụ thể androgen 

tại nhân tế bào. Nghiên cứu pha III AFFIRM cho thấy enzalutamide cải thiện sống 

còn hơn so với placebo (18,4 tháng so với 13,6 tháng, HR: 0,63) trên bệnh nhân tiến 

triển sau docetaxel. Một nghiên cứu pha III khác (PREVAIL) đánh giá hiệu quả của 

enzalutamide trên bệnh nhân chưa hóa trị trước cũng cho hiệu quả lâm sàng tương tự. 

Thuốc chống chỉ định cho bệnh nhân có tiền căn co giật dù tác dụng phụ này rất hiếm 

xảy ra (0,6%). Hiện cũng chưa có dữ kiện về hiệu quả của enzalutamide sau khi đã 

dùng abiraterone. 

Một số phương pháp điều trị nội tiết khác: 

- Các kháng androgen: có hiệu quả khi điều trị nội tiết bước đầu chỉ là cắt tinh 

hoàn đơn thuần. Có thể cân nhắc dùng sau hóa trị docetaxel nếu không còn chọn lựa 

điều trị nào khác. Các kháng androgen có thể chuyển đổi lẫn nhau vì ít kháng chéo, 

bao gồm: nhóm không phải steroid (flutamide, bicalutamide, và nilutamide) và nhóm 

steroid (cyproterone acetate). 

- Ngưng kháng androgen khi bệnh nhân đang dùng thuốc mà có biểu hiện tiến 

triển bệnh có thể cải thiện triệu chứng lâm sàng trên 20% bệnh nhân đang điều trị nội 

tiết kết hợp (cắt tinh hoàn và kháng androgen). 

- Ketaconazole: thuốc kháng nấm ức chế tổng hợp androgen tại thượng thận. 



 
 

- Glucocorticoid: prednisone, dexamethasone, hydrocortisone,... 

- Estrogen, progesteron, DES... 

❖ Nhóm thuốc gây độc tế bào (hóa trị) 

Hiện chỉ có các taxane được chứng tỏ là các thuốc gây độc tế bào có hiệu quả 

trên UTTTL kháng cắt tinh hoàn. 

Docetaxel: 

Nghiên cứu pha III TAX 327 ghi nhận docetaxel 75mg/m2 mỗi 3 tuần phối hợp 

với prednisone 10mg/ngày có hiệu quả cải thiện thời gian sống còn hơn so với 

mitoxantrone/prednisone. Theo kết quả này, docetaxel/prednisone đã trở thành phối 

hợp tiêu chuẩn điều trị bước 1 UTTTL kháng cắt tinh hoàn. 

Cabazitaxel: 

Một dẫn xuất taxane tổng hợp mới cho thấy có hiệu quả tăng thời gian sống còn 

khi phối hợp với prednisone điều trị bệnh nhân tiến triển sau docetaxel. Trong một 

nghiên cứu pha III quy tụ 755 bệnh nhân, phối hợp car-bazitaxel 25mg/m2 và 

prednisone cải thiện thời gian sống còn toàn bộ hơn 2,4 tháng so với 

mitoxantrone/prednisone (HR: 0,72). Tác dụng phụ chính là phản ứng tiêm truyền và 

độc tính tủy. 

Mitoxantrone: 

Thuốc gây độc tế bào đầu tiên được chấp thuận cho UTTTL di căn. Hiệu quả 

cải thiện triệu chứng lâm sàng. Hiện chỉ định thu hẹp cho những bệnh nhân có chỉ 

định hóa trị nhưng không dung nạp được taxane. 

❖ Nhóm thuốc kích thích miễn dịch 

Sipuleucel-T: vaccin cấu tạo bởi các tế bào có nhánh tạo ra từ các bạch cầu đơn 

nhân chiết xuất từ máu ngoại biên được gây đáp ứng miễn dịch với PAP (prostatic 

acid phosphatase). Các tế bào có đáp ứng miễn dịch này được truyền trở lại bệnh nhân 

sau 3 ngày thu thập. Các nghiên cứu so sánh ngẫu nhiên ghi nhận sipuleucel-T tăng 

thời gian sống còn so với placebo trên bệnh nhân UTTTL di căn ít triệu chứng lâm 

sàng. Tác dụng phụ thường gặp chủ yếu là các phản ứng huyết thanh. Hiện không có 

số liệu về hiệu quả của sipuleucel-T trên bệnh nhân chỉ tiến triển PSA đơn thuần hay 



 
 

trên bệnh nhân di căn có nhiều triệu chứng lâm sàng. Sipuleucel-T không cải thiện rõ 

thời gian sống còn không bệnh tiến triển hay PSA do vậy rất khó khăn để đánh giá 

hiệu quả riêng trên từng bệnh nhân. 

❖ Dược chất phóng xạ 

Radium-223 là một dược chất phóng xạ phát ra bức xạ alpha. Radium có ái lực 

mạnh với mô xương bị tổn thương. Tại đây hiện tượng phân rã phóng xạ tạo ra các 

bức xạ năng lượng cao trong phạm vi ngắn hơn rất nhiều so với các đồng vị phát bức 

xạ beta. Điều này giúp tránh độc tính trên tủy xương và các cơ quan lân cận. Một 

nghiên cứu pha III cho thấy radium 223 có tính dung nạp cao, cải thiện thời gian sống 

còn toàn bộ và làm chậm thời gian xuất hiện các biến chứng liên quan di căn xương 

(nhu cầu xạ trị giảm đau, gãy xương bệnh lý, chèn ép tủy, phẫu thuật chỉnh hình...). 

Chỉ định chủ yếu điều trị triệu chứng cho bệnh nhân UTTTL di căn xương không có 

các tổn thương nội tạng quan trọng. 

Các dược chất phóng xạ phát bức xạ beta khác: strontium-89, samarium-153,... 

❖ Thuốc nhắm đích di căn xương 

Zoledronic acid: thuốc thuộc nhóm bisphosphonate, có hiệu quả giảm triệu 

chứng và tần suất các biến cố liên quan di căn xương. 

Denosumab: một kháng thể đơn dòng người có tác dụng ức chế chất kết nối 

RANK, qua đó ức chế hoạt động hủy cốt bào. Một nghiên cứu pha III cho thấy 

denosumab có hiệu quả và tác dụng phụ hầu như tương đương với zoledronic acid. 

- Bệnh nhân UTTTL kháng cắt tinh hoàn nên được tiếp tục duy trì ức chế 

androgen và nên được cân nhắc tiếp tục điều trị nội tiết bước sau; hóa trị được ưu tiên 

lựa chọn trong tình huống bệnh nhân đáp ứng kém với điều trị nội tiết bước đầu hoặc 

có nhiều triệu chứng nặng. Trường hợp bệnh tiến triển sau hóa trị docetaxel, có thể 

cân nhắc điều trị với abiraterone hay enzalutamide nếu các thuốc này chưa được dùng 

trước đó. 

- Hóa trị với Docetaxel liệu trình mỗi 3 tuần nên được cân nhắc cho bệnh nhân 

UTTTL kháng cắt tinh hoàn có triệu chứng lâm sàng. 

- Cabazitaxel hiệu quả hơn mitoxantrone trên bệnh nhân đã hóa trị với docetaxel 



 
 

- Xạ trị ngoài nên được chỉ định cho bệnh nhân di căn xương số lượng ít có kèm 

đau (liều duy nhất 8 Gy có hiệu quả giảm đau tương đương với kỹ thuật đa phân liều. 

- Bệnh nhân di căn xương có đau nên được cân nhắc điều trị nhắm đích di căn 

xương với các dược chất phóng xạ phát bêta. 

- Bệnh nhân di căn xương có nguy cơ biến chứng cao nên được sử dụng 

denosumab hoặc zoledronic acid, một nghiên cứu quy tụ nhiều bệnh nhân cho thấy 

denosumab làm chậm xuất hiện biến chứng liên quan di căn xương hơn zoledronic 

acid, tuy nhiên cả hai thuốc đều không cải thiện thời gian sống còn. 

- Bệnh nhân di căn cột sống có đau lưng nên được chụp MRI khảo sát tình trạng 

chèn ép tủy sống chưa biểu hiện lâm sàng. 

- Bệnh nhân có chứng cứ u chuyển dạng theo hướng thần kinh nội tiết nên được 

hóa trị hơn là điều trị nội tiết  

5. Điều trị khác 

* Kháng sinh. Dùng theo kháng sinh đồ. Nếu chưa có kháng sinh đồ dung 

kháng sinh phổ rộng 

- Nhóm Beta-lactam: 

+ Piperacillin (Zobacta 2,25g, …) 

+ Cefoxitin (Cefoxitin Panpharma 1g, Opixitin 1g...) 

+ Cefotaxim (Tiafo 1g,...) 

+ Ceftriaxon (Ceftriaxon 1g, Triaxon 1g, …) 

+ Cefoperazol (Trikapezon 2g, Prazon 2g, …) 

+ Ceftazidim (ceftazidime 1g, …) 

+ Cefepim (Cefeme, Maxipime 1g, …) 

+ Imipenem (Imipenem-Cilastatin 1g, …) 

+ Meropenem (Meropenem Kabi, Tiepanem 1g, …) 

- Nhóm Quinolon 

+ Ciprofloxacin (Ciprofloxacin Polpharma 400mg, …) 

+ Levofloxacin (Tavanic 500mg, …) 

- Nhóm Aminoglycosid 



 
 

+ Amikacin  

- Fosmycin (Fosfomed 1g, …) 

* Thuốc điều chỉnh tình trạng mất nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan 

- Các dung dịch: Glucose 5%, glucose 10%, glucose 20%, Natriclorid 0,9%, 

Natribicacbonat 14‰, Natribicacbonat 4,2%, Ringerlactat 

- Các chất điện giải: Kali, Caici, Magie, … 

* Thuốc cầm máu. Trong trường hợp chảy máu 

- Tranexamic Acid (Acido Tranexamico Bioindustria 500mg/5ml..) 

- Ethamsylat (Cyclonamine 12,5% - 250mg/2ml, …) 

* Giảm đau.  

- Paracetamol (Paracetamol Kabi 1g/100ml, …) 

- Diclofenac (Elaria 75mg/3ml) 

- Pethidin (Pethidin-hameh 100mg/2ml, …) 

- Morphin (Osaphine 10mg/ml, …) 

IV. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG [3] 

Sự tiến triển của ung thư tuyến tiền liệt thường tiến triển qua 3 giai đoạn: 

- Giai đoạn phát sinh trong ung thư tuyến tiền liệt, tiềm tàng. 

- Giai đoạn tiền lâm sàng với sự hình thành nhân ung thư chủ yếu ở vùng ngoại 

vi. 

- Giai đoạn lâm sàng, với các biểu hiện lâm sàng rõ nét. Nhưng khả năng di 

căn rất lớn theo đường bạch huyết và đường tĩnh mạch 

Vì ung thư tuyến tiền liệt tiến triển chậm, khả năng di căn lớn, đồng thời mức 

độ ác tính rất khác nhau, nên khó đánh giá tiên lượng: 

- Độ xâm lấn và mức độ ác tính cao (thang điểm Gleason trên 7) thường có 

tiên lượng xấu 

- Các yếu tố tiên lượng xấu khác là: khối u lớn trên 5 cm, định lượng PSA cao 

trên 50 ng/ml, PAP cao kèm theo các triệu chứng đau xương, chèn ép cổ bàng quang 

và niệu quản, tình trạng toàn thân kém, không còn đáp ứng với điều trị nội tiết tố. 



 
 

Theo Stamey một người trên 50 tuổi, có khả năng nguy cơ 40% ung thư tuyến 

tiền liệt về tổ chức ở thể tiềm tàng, trong đó có 8% ung thư có biểu hiện lâm sàng và 

nguy cơ tử vong ung thư tuyến tiền liệt là 3%. 

V. PHÒNG BỆNH 

- Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh ít thịt đỏ và bổ sung nhiều chất xơ. 

- Kiểm tra sức khỏe định kì để tầm soát nguy cơ ung thư, đặc biệt thông qua 

xét nghiệm PSA để phát hiện sớm bệnh ở giai đoạn đầu khi hầu như triệu chứng là 

chưa có. 

- Vận động thể dục thể thao hợp lý. 

VI. TIÊU CHUẨN VÀO VIỆN, RA VIỆN 

1. Tiêu chuẩn nhập viện 

Bệnh nhân nhập viện khi có triệu chứng sau: 

- Rối loạn tiểu tiện: đái khó, đái buốt, đái rắt, đái máu 

- Xuất tinh ra máu, đau vùng tầng sinh môn nghi do ung thư tuyến tiền liệt 

- Siêu âm thấy hình ảnh tuyến tiền liệt to, PSA tăng > 4ng/ml 

- Chụp MRI thấy hình ảnh nghi ung thư tuyến tiền liệt 

2. Tiêu chuẩn ra viện 

- Bệnh nhân toàn trạng ổn định 

- Tiểu tiện tốt, nước tiểu trong 

- Vết mổ liền tốt 
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BẢNG MÃ ICD 

Mã ICD TÊN BỆNH 

C61 U ác của tuyến tiền liệt 

D07.5 Ung thư biểu mô tại chỗ của tuyến tiền liệt 

N42.3 Loạn sản tuyến tiền liệt 

 

  



 
 

 

TRÀN DỊCH MÀNG TINH HOÀN VÀ NÀNG MÀO TINH HOÀN 

(TRÀN DỊCH MÀNG TINH HOÀN) 

 

I. KHÁI NIỆM 

Tràn dịch màng tinh hoàn là hiện tượng bệnh lý ứ nước giữa hai lá màng tinh 

hoàn (không bao hàm trường hợp tràn máu màng tinh hoàn do ung thư tinh hoàn hay 

chấn thương tinh hoàn)[2]. 

II. NGUYÊN NHÂN [2] 

1. Thứ phát 

Thứ phát là do phản ứng xuất tiết dịch từ màng tinh hoàn trong các bệnh viêm 

mào tinh hoàn-tinh hoàn bán cấp hay mạn tính. Lượng dịch thường ít, mỏng đọng ở 

đáy bìu hay lắng xung quanh tinh hoàn. Nhưng trường hợp tràn dịch nhiều, khó sờ 

nhận định tổn thương tinh hoàn, mào tinh hoàn. 

- Tràn dịch màng tinh hoàn từ các bệnh mạn tính mào tinh hoàn, tinh hoàn; 

lượng dịch nhiều, nước trong hay màu vàng chanh thường gặp trong bệnh lao sinh 

dục, u tinh hoàn. 

- Các bệnh lý do ký sinh trùng giun chỉ làm tắc ống bạch mạch tại chỗ gây tràn 

dịch màng tinh hoàn, nước đục do thoát dưỡng chấp - viêm bạch mạch. 

- Các biến chứng của giãn tĩnh mạch hay sau khi điều trị thoát vị bẹn gây tăng 

áp lực tĩnh mạch có thể gây nên tràn dịch màng tinh hoàn nước trong, ít gặp. 

2. Tiên phát 

Trong nhiều trường hợp tràn dịch màng tinh hoàn hầu như không thấy rõ 

nguyên nhân. Một số tác giả giả thuyết có những ổ nhiễm khuẩn không đặc hiệu, điều 

trị đã che lấp các nguyên nhân mà không chứng minh được. Ngay cả các trường hợp 

lao không có triệu chứng, lao sinh dục đã điều trị đặc hiệu nhiều tràn dịch màng tinh 

hoàn vẫn xuất hiện. Có trường hợp tìm thấy tinh trùng trong nước màng tinh hoàn 

người ta cho rằng có nang mào tinh hoàn, thừng tinh… 

III. CHẨN ĐOÁN 



 
 

1. Chẩn đoán xác định. 

Dựa chủ yếu vào lâm sàng, siêu âm tinh hoàn có giá trị chẩn đoán đặc hiệu. 

1.1. Lâm sàng: (Có thể có 1 hoặc cả 2 bên)[2]. 

- Bìu to tăng dần, căng tức không đau 

- Khó sờ nắn được tinh hoàn, mào tinh hoàn 

- Không kẹp được màng tinh hoàn 

- Soi đèn vào bìu: Phần dịch sáng hơn và phân biệt được với tinh hoàn, mào tinh 

có màu tối. 

- Khám ống bẹn: lỗ bẹn bình thường 

1.2. Cận lâm sàng: 

*Cận lâm sàng giúp chẩn đoán [2] 

- Siêu âm: Tinh hoàn và mào tinh bình thường, được bao quanh là khối dịch 

đồng nhất, di động. 

- Xét nghiệm PCR dịch màng tinh hoàn: xác định nguyên nhân khi nghi ngờ 

tràn dịch màng tinh hoàn do lao sinh dục, do ký sinh trùng. 

   *Các cận lâm sàng phục vụ điều trị, tiên lượng, phẫu thuật: 

- Tổng phân tích tế bào máu, nhóm máu 

- Đông máu cơ bản: PT, APTT, Fibrinogen, thời gian máu chảy, co cục máu. 

-  Miễn dịch: HBsAg, HCV, HIV 

- Sinh hóa máu: Glucose, ure, creatinine, GOT, GPT, ĐGĐ, Protein toàn phần, 

Albumin. 

-  Điện tim, XQ tim phổi (ngực thẳng) 

- Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh kèm theo bệnh kèm theo khác 

2. Chẩn đoán phân biệt [2] 

*Thoát vị bẹn 

- Ruột sa xuống bìu nhưng có thể dồn lên được 

- Lỗ thoát vị rộng (đút lọt ngón tay) 

- Sờ thấy tinh hoàn, mào tinh hoàn bị đẩy xuống thấp 

- Kẹp được màng tinh hoàn 



 
 

*Khối u tinh hoàn, mào tinh hoàn 

- Sờ tinh hoàn, mào tinh hoàn là khối u to một cực hay toàn bộ, mật độ cứng 

chắc không đều. 

- Có thể có tràn dịch máu màng tinh hoàn: Soi ánh sáng không xuyên qua được. 

*Bìu to và đau 

Đau đột ngột dữ dội lan theo thừng tinh (đau ở hố chậu): 

- Xoắn tinh hoàn: Siêu âm doppler mạch máu tinh hoàn thấy mất tính hiện mạch 

- Thoát vị bẹn nghẹt: Siêu âm thấy nội dung khối thoát vị là mạc nối hoặc quai 

ruột. Khối thoát vị không đẩy lên được. 

- Viêm tinh hoàn thể chảy máu, nhiều khi không rõ nguyên nhân và có chỉ định 

can thiệp ngoại khoa. Chẩn đoán phân biệt dựa vào lâm sàng và siêu âm doppler mạch 

máu tinh hoàn. 

3. Chẩn đoán thể bệnh [1], [2] 

- Tràn dịch màng tnh hoàn lưu thông với phúc mạc do còn ống phúc tinh mạc. 

Tràn dịch màng tinh hoàn thường phối hợp với thoát vị bẹn hoặc tinh hoàn lạc chỗ 

gặp ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ. 

- Tràn dịch ống phúc tinh mạc - màng tinh hoàn do ống phúc tinh mạc không 

tắc hoàn toàn, còn thông cực dưới với màng tinh hoàn. Tràn dịch tạo thành hình hai 

túi, cực trên ứ đọng phình to ngay dưới da. 

- Tràn dịch hình túi biệt lâp do ống phúc tinh mạc tắc hai đầu, đoạn giữa ứ nước 

như như nang tinh hoàn 

- Tràn dịch màng tinh hoàn khu trú thành nang riêng lẻ thường gặp trong các 

trường hợp tràn dịch màng tinh hoàn do lao, viêm dính màng tinh hoàn. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

- Điều trị ngoại khoa là chủ yếu, kết quả tốt khỏi tràn dịch màng tinh hoàn, trừ 

trường hợp trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ tràn dịch còn ống phúc tinh mạc, tràn dịch kiểu hai túi, 

có thể tiến triển hết tràn dịch, ống phúc tinh mạc teo dần [1]. 

- Người lớn tràn dịch màng tinh hoàn khối lượng ít dưới 100ml, thời kì viêm 

nhiễm tiềm tang không rõ nguyên nhân, cần theo dõi sự tiến triển. 



 
 

1. Hướng điều trị [2] 

- Mở màng tinh hoàn để dịch màng tinh hoàn thấm qua bạch mạch tổ chức kẽ. 

- Cầm máu tốt mặt cắt và bao màng tinh hoàn. 

*Các phương pháp: Mở trực tiếp qua đường bìu hay đường bẹn. 

- Cắt lộn màng tinh hoàn. 

- Cắt bớt lá thành màng tinh hoàn. 

- Lộn xếp lá thành màng tinh hoàn (Phương pháp Lord) 

- Ở trẻ em có phương pháp mở cửa sổ màng tinh hoàn (Ngô Đình Mạc,1989) 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Trước phẫu thuật 

- Thăm khám và làm xét nghiệm trước mổ 

- Điều trị bệnh kèm theo (nếu có) 

2.2. Sau phẫu thuật 

* Kháng sinh. Dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ. Trường hợp chưa có kháng 

sinh đồ có thể dùng kháng sinh phổ rộng: 

- Nhóm Beta-lactam: 

+ Piperacillin (Zobacta 2,25g, …) 

+ Cefoxitin (Cefoxitin Panpharma 1g, Opixitin 1g...) 

+ Cefotaxim (Tiafo 1g, ...) 

+ Ceftriaxon (Ceftriaxon 1g, Triaxon 1g, …) 

+ Cefoperazol (Trikapezon 2g, Prazon 2g, …) 

+ Ceftazidim (ceftazidime 1g, …) 

+ Cefepim (Cefeme, Maxipime 1g, …) 

+ Imipenem (Imipenem-Cilastatin 1g, …) 

+ Meropenem (Meropenem Kabi, Tiepanem 1g, …) 

- Nhóm Quinolon 

+ Ciprofloxacin (Ciprofloxacin Polpharma 400mg, Scanax 500mg …) 

+ Levofloxacin (Tavanic 500mg, …) 

- Nhóm Aminoglycosid 



 
 

+ Amikacin (Amikacin 500mg…) 

- Fosmycin (Fosfomed 1g, …) 

* Thuốc điều chỉnh tình trạng mất nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan 

- Các dung dịch: Glucose 5%, glucose 10%, glucose 20%, Natriclorid 0,9%, 

Natribicacbonat 14‰, Natribicacbonat 4,2%, Ringerlactat 

- Các chất điện giải: Kali, Caici, Magie, … 

* Thuốc cầm máu. 

- Tranexamic Acid (Acido Tranexamico Bioindustria 500mg/5ml...) 

- Ethamsylat (Cyclonamine 12,5% - 250mg/2ml, …) 

* Giảm đau.  

- Paracetamol (Paracetamol Kabi 1g/100ml, Tatanol 500mg…) 

- Diclofenac (Elaria 75mg/3ml) 

- Pethidin (Pethidin-hameh 100mg/2ml, …) 

- Morphin (Osaphine 10mg/ml, …) 

*Thay băng vết mổ 

*Theo dõi và xử trí tai biến sau phẫu thuật 

- Khối máu tụ hoặc khối dịch tụ mức độ nhẹ thì không cần phải can thiệp phẫu 

thuật. Nếu ở mức độ nặng thì phẫu thuật lấy khối máu - dịch tụ và cầm máu. 

- Nhiễm khuẩn: điều trị kháng sinh phù hợp. 

- Áp xe bìu: phẫu thuật trích rạch mở áp xe 

- Tràn dịch màng tinh hoàn tái phát: phẫu thuật lạị 

3. Tai biến [2]. 

- Tụ máu sau mổ thường là cầm máu không kỹ, tụ máu có khi lớn phải can thiệp 

lại để cầm máu. Thường sử dụng đường khâu vắt mép cắt màng tinh hoàn và đặt ống 

dẫn lưu ra ở cực dưới bìu trong 24h. 

- Màng tinh hoàn còn lại viêm dày phù nề trong một thời gian 1-3 tháng mới trở 

lại bình thường. 

- Tràn dịch màng tinh hoàn tái phát hiếm gặp có thể có ổ tái tạo dịch mới, do 

tắc không lưu thông bạch mạch hay tĩnh mạch 



 
 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Tràn dịch màng tinh hoàn thường không gây nguy hiểm và thường không gây 

ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Tuy nhiên tràn dịch màng tinh hoàn có thể do các 

nguyên nhân tiềm ẩn khác từ tinh hoàn sẽ gây ra các biến chứng nghiêm trọng bao 

gồm: 

- Viêm tinh hoàn hoặc ung thư tinh hoàn 

- Thoát vị bẹn 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị sớm 

- Tránh các chấn thương vùng bìu, điều trị tốt các viêm nhiễm vùng bìu 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN, RA VIỆN 

1. Tiêu chuẩn nhập viện 

Bệnh nhân nhập viện khi có triệu chứng: 

- Bìu to (1 hoặc cả 2 bên) 

- Siêu âm có tràn dịch màng tinh hoàn 

2. Tiêu chuẩn ra viện 

- Bệnh nhân tỉnh, không sốt, không nôn, ăn uống được. 

- Huyết động ổn định 

- Vết mổ liền tốt, không có tụ máu bìu 

- Bệnh kèm theo điều trị ổn định 
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N43.1 Tràn dịch màng tinh hoàn nhiễm khuẩn 



 
 

N43.2 Tràn dịch màng tinh hoàn khác 

N43.3 Tràn dịch màng tinh hoàn không đặc hiệu 

 

  



 
 

 

XOẮN TINH HOÀN 

 

I. KHÁI NIỆM [1], [2] 

Xoắn tinh hoàn hay đúng hơn là xoắn thừng tinh cuống mạch là một cấp cứu 

ngoại khoa thường ít được quan tâm và dễ bỏ sót. 

Chỉ có chẩn đoán và can thiệp sớm mới tránh được thiếu máu hoại tử mất tinh 

hoàn, cứu vãn được chức năng sinh tinh, nội tiết của tinh hoàn. 

II. NGUYÊN NHÂN [2] 

Xoắn tinh hoàn thường gặp ở trẻ nhỏ, tuổi dậy thì. Trẻ em sinh đôi, trẻ thứ 2 

thường bị xoắn tinh hoàn (25-50%). 

Cơ chế: 

- Do co cơ bìu đột ngột và dữ dội nhưng thực tế chỉ xảy ra trên bệnh nhân có 

dị dạng giải phẫu: 

• Màng tinh hoàn rộng, tinh hoàn di động dễ dàng như quả lắc. 

• Mạc treo tinh hoàn rộng, tinh hoàn dễ di động. 

• Thừng tinh dài, dây kéo tinh hoàn dài, hoặc thừng tinh ngắn, mạc treo tinh 

hoàn hẹp kéo ngược tinh hoàn lên. 

• Mào tinh hoàn tách rời không dính với tinh hoàn 

Không có xoắn tinh hoàn bình thường không có chấn động. 

- Do rối loạn thần kinh thực vật gây nên hiện tượng co thắt mạch trước tiên, 

còn xoắn tinh hoàn chỉ là biến chứng. 

❖ Tổn thương giải phẫu [1], [2] 

Theo thời gian và mức độ xoắn 1 vòng hay 2-3 vòng. 

- Các thương tổn sớm có khả năng hồi phục tinh hoàn chỉ có cương tụ dữ dội 

các mao mạch, mạch máu nhỏ căng đỏ thắm, màng tinh hoàn bị phù xuất huyết, hồng 

cầu thoát mạch tràn dịch màng tinh hoàn màu hồng. 



 
 

- Thương tổn muộn sau 6 giờ, tinh hoàn hoại tử chảy máu từng đám hay nhồi 

máu hoại tử lan rộng; tinh hoàn tím đen. Vì thế, các dòng tế bào sinh tinh, tế bào 

Leydig đã bị phá hủy phản ứng các mô kẽ. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

Dựa vào các triệu chứng lâm sàng, siêu âm doppler mạch máu tinh hoàn 

1.1. Lâm sàng [1], [2] 

Thể điển hình thường gặp ở trẻ lớn. Xoắn tinh hoàn thường xảy ra trong khi 

ngủ. Cũng có thể sảy ra sau một cử động quá mạnh và đột ngột. 

- Cơ năng: đau bìu đột ngột, ban đêm bệnh nhân bật thức dậy, giờ bắt đầu có 

thể nhớ rõ, tính được. Đau dữ dội lan theo thừng tinh, ống bẹn đén hố chậu kèm theo 

cảm giác buồn nôn hay nôn. 

Đau liên tục không thành cơn nhưng mỗi lúc mỗi tăng, thực tế đau co thắt lại 

bệnh nhân rất sợ va chạm phải gấp đùi vào để bảo vệ nên khó khám. Dưới da bìu nổi 

lên một khối (tinh hoàn, mào tinh hoàn) co rút về phía bẹn, thừng tinh đau. 

- Thực thể: 

          Bìu to dần, da bìu còn đỏ thắm hay bầm tím. 

Phù lan rộng sang cả bìu bên đối diện. 

❖ Thời gian kéo dài, nhưng nếu dịu đi rồi để theo dõi là dễ bỏ quên. 

- Một số trường hợp xoắn tinh hoàn tự tháo nhưng có thể tái diễn bất thường. 

- Nguy hiểm nhất là mất triệu chứng báo động, giảm đau cũng là lúc tinh hoàn 

đã hỏng. 

Bìu vẫn phù có tràn dịch màng tinh hoàn ít, có thể có phản ứng sốt, che lấp 

thương tổn tinh hoàn, màng tinh hoàn. 

- Tiến triển: tinh hoàn teo dần, rất hiếm các trường hợp mưng mủ. 

1.2. Cận lâm sàng 

❖ Cận lâm sàng giúp chẩn đoán xác định. 

Siêu âm doppler mạch máu tinh hoàn: Thấy mất tín hiệu mạch tinh hoàn. 

❖ Cận lâm sàng phục vụ điều trị, tiên lượng, phẫu thuật 



 
 

Tổng phân tích tế bào máu, nhóm máu 

Đông máu cơ bản: PT, APTT, Fibrinogen, thời gian máu chảy, co cục máu 

Miễn dịch: HBsAg, HCV, HIV 

Sinh hóa máu: Glucose, ure, creatinine, GOT, GPT, ĐGĐ, Protein toàn phần, 

Albumin. 

Điện tim, XQ tim phổi (ngực thẳng) 

Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh kèm theo bệnh kèm theo khác 

2. Chẩn đoán phân biệt [1], [2] 

- Viêm mào tinh hoàn – tinh hoàn: Triệu chứng cấp tinh thường hay lẫn lộn 

nhưng có khác biệt, bệnh khởi phát sốt, đau, rối loạn tiểu tiện (đái rắt, đái buốt). Đau 

khu trú ở tinh hoàn, mào tinh hoàn cũng lan lên hố chậu. Nếu nghi ngờ khó phân biệt 

xoắn tinh hoàn, can thiệp sớm cũng cần thiết. 

- Thoát vị bẹn nghẹt, viêm ruột thừa cấp thể tiểu khung: Phân biệt theo triệu 

chứng lâm sàng và siêu âm Doppler mạch máu, đều có chỉ định can thiệp cấp cứu. 

3. Chẩn đoán thể bệnh [1], [2] 

❖ Theo tiến triển: 

- Bán cấp:  

Đau vừa phải khu trú không rõ rang, cảm giác tinh hoàn bị kéo căng. 

Bìu phù ít, phản ứng tràn dịch màng tinh hoàn làm khó khám thương tổn bên 

trong. Tiến triển dần sẽ hoại tử. 

Chẩn đoán khó thường để muộn, nhưng phẫu thuật dẫu uộn có thể vẫn giữ được 

tinh hoàn nếu xoắn tinh hoàn không hoàn toàn. Chẩn đoán khó kết hợp siêu âm 

Doppler mạch để xác định 

- Thể tái diễn: 

Đợt đau bìu xảy ra không dữ dội nhưng biết bìu căng trong 2-3 giờ rồi tự nhiên 

khỏi. Nhưng diễn biến vẫn có thể teo tinh hoàn. Nếu tái diễn, xoắn tinh hoàn cấp với 

các triệu chứng như trước hoặc dữ dội ồ ạt hơn. 

❖ Theo tuổi: 



 
 

Xoắn tinh hoàn ở trẻ sơ sinh có thể ngay sau khi đẻ. Khám phát hiện bìu to một 

bên hơi khác, da bìu phù căng. Các dấu hiệu khác kín đáo, không đau, thể trạng bình 

thường 

Siêu âm Doppler mạch xác định thêm chẩn đoán 

Ở trẻ còn bú: Đau, khóc thét, bỏ bú, nôn, bìu sưng to dần,1 bên đỏ thẫm. 

❖ Theo giải phẫu: 

- Xoắn tinh hoàn lạc chỗ 

- Xoắn các phần phụ:  

Xoắn nang Morgani, cơ quan Girades, tắc mạch máu bất thường Haller 

Bệnh nhân ít đau dữ dội, phù bìu nhanh. Sờ nắn ngoài tinh hoàn ra còn có nhân 

cứng đau, có tràn dịch màng tinh hoàn ít. 

Chẩn đoán xác định có khi phải phẫu thuật để tránh bỏ sót, để muộn xoắn tinh 

hoàn 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị [2] 

Can thiệp phẫu thuật cấp cứu nhằm: 

- Cứu vãn tinh hoàn trước 6 giờ 

- Đề phòng tái phát 

- Đề phòng kích thích xoắn tinh hoàn bên đối diện 

+ Mổ sớm trước 3 giờ cứu tinh hoàn: Tháo xoắn 

+ Gây mê toàn thể 

+ Mổ đường ống bẹn hay bìu. Xác định chẩn đoán thể xoắn tinh hoàn đánh giá 

mức độ thương tổn tùy theo thời gian, mức độ và sự hồi phục, sau tháo xoắn (đắp gạc 

ấm, tiêm lidocaine 10% tại gốc bìu) chờ 10 phút, nếu tinh hoàn hồng trở lại, mạch đập 

rõ ràng nghĩa là có thể bảo tồn được. Nếu tinh hoàn tím đen mọng, tiết dịch lắng đọng, 

phải cắt bỏ tinh hoàn. Cắt bỏ là bắt buộc nếu tinh hoàn đã hoại tử. 

+ Đề phòng tái phát: Đa số các tác giả khuyên nên cố định tinh hoàn 4 mũi (Chỉ 

không tiêu, tiêu chậm) 2 mặt tinh hoàn với cân cơ bìu. 

Màng tinh hoàn có thể cắt hoặc lộn lại. 



 
 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Trước phẫu thuật 

*Thăm khám, làm cận lâm sàng cấp cứu 

* Kháng sinh. Lựa chọn một trong các loại kháng sinh 

- Nhóm Beta-lactam: 

+ Piperacillin (Zobacta 2,25g, …) 

+ Cefoxitin (Cefoxitin Panpharma 1g, Opixitin 1g...) 

+ Cefotaxim (Tiafo 1g, ...) 

+ Ceftriaxon (Ceftriaxon 1g, Triaxon 1g, …) 

+ Cefoperazol (Trikapezon 2g, Prazon 2g, …) 

+ Ceftazidim (ceftazidime 1g, …) 

+ Cefepim (Cefeme, Maxipime 1g, …) 

+ Imipenem (Imipenem-Cilastatin 1g, …) 

+ Meropenem (Meropenem Kabi, Tiepanem 1g, …) 

- Nhóm Quinolon 

+ Ciprofloxacin (Ciprofloxacin Polpharma 400mg, Scanax 500mg…) 

+ Levofloxacin (Tavanic 500mg, …) 

- Nhóm Aminoglycosid 

+ Amikacin (Amikacin 500mg…) 

- Fosmycin (Fosfomed 1g, …) 

* Giảm đau.  

- Paracetamol (Paracetamol Kabi 1g/100ml, Tatanol 500mg …) 

- Diclofenac (Elaria 75mg/3ml) 

- Pethidin (Pethidin-hameh 100mg/2ml, …) 

- Morphin (Osaphine 10mg/ml, …) 

2.2. Sau phẫu thuật 

*Kháng sinh, giảm đau: (như trên) 

* Dịch truyền 

- Các dung dịch: Glucose 5%, glucose 10%, glucose 20%, Natriclorid 0,9%. 



 
 

* Thuốc cầm máu. (Nếu có chảy máu) 

- Tranexamic Acid (Acido Tranexamico Bioindustria 500mg/5ml...) 

- Ethamsylat (Cyclonamine 12,5% - 250mg/2ml, …) 

*Thay băng vết mổ 

V. BIẾN CHỨNG [2] 

- Khối máu tụ hoặc khối dịch tụ mức độ nhẹ thì không cần phải can thiệp phẫu 

thuật. Nếu ở mức độ nặng thì phẫu thuật lấy khối máu - dịch tụ và cầm máu. 

- Nhiễm khuẩn: điều trị kháng sinh phù hợp. 

- Áp xe bìu: phẫu thuật trích rạch mở áp xe 

VI. PHÒNG BỆNH 

Tinh hoàn có thể xoay hoặc xoay tự do trong bìu là một đặc điểm di 

truyền, một số nam giới có và những người khác thì không. Cách duy nhất để 

ngăn ngừa xoắn tinh hoàn nếu có đặc điểm này là thông qua phẫu thuật để đính kèm 

cả hai tinh hoàn vào bên trong của bìu để không thể xoay tự do. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN, RA VIỆN 

1. Tiêu chuẩn nhập viện 

Bệnh nhân nhập viện khi có triệu chứng 

- Sưng đau bìu, tinh hoàn nghi do xoắn tinh hoàn. 

- Siêu âm thấy hình ảnh mất tín hiệu mạch tinh hoàn, hoặc nghi ngờ xoắn tinh 

hoàn. 

2. Tiêu chuẩn ra viện 

- Bệnh nhân tỉnh, không sốt, không nôn, ăn uống được. 

- Huyết động ổn định 

- Vết mổ liền tốt, bìu hết sưng nề 

- Bệnh kèm theo điều trị ổn định 
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Phần : PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA  

CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH – BỎNG 

  

GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI 

 

I. KHÁI NIỆM 

       Vùng liên mấu chuyển  (LMC) xương đùi là vùng giữa hai mấu chuyển lớn 

và nhỏ, hoàn  toàn là xương xốp. Phần đông các tác giả  đồng ý nới rộng vùng LMC 

xuống 2,5cm dưới mấu chuyển nhỏ và 5cm dưới mấu chuyển lớn. Tất cả đường gãy 

xương nằm trong vùng này được gọi là gãy lien mấu chuyển xương đùi.  

II. NGUYÊN NHÂN 

    Do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, chấn thương thể thao, tai nạn lao động 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng:  

- Đau và mất cơ năng là điểm đặc trưng thường gặp  

- Chân ngắn và xoay ngoài hoặc xoay trong nếu gãy có di lệch.  

- Vùng gốc đùi sưng lớn, có vết bầm tím và đau chói.  

- Có thể gây sốc do đau và mất máu.  

2. Cận lâm sàng 

X-quang khung chậu thẳng và khớp háng nghiêng để xác định chẩn đoán.  

Những yếu tố cần xem xét là: góc cổ-thân, gãy vụn, tình trạng loãng xương thể 

hiện trên phim chụp.  

Chụp CT- Scanner, CT-Scanner dựng hình 3D 

Chụp phim CT-Scanner xác định được kích thước, số lượng mảnh vỡ và mức độ 

di lệch xương. 

- Xét nghiệm dùng trong chẩn đoán các bệnh kèm theo và phục vụ phẫu thuật 

Xét nghiệm sinh hóa: glucose, ure, creatinine, điện giải đồ, GOT, GPT, protein, 

albumin 



 
 

Đông máu cơ bản: PT, APTT, máu chảy, Fibrinogen,co cục 

X quang ngực thẳng 

Điện tim  (trong trường hợp có nghi ngờ bệnh lý tim mạch) 

Xét nghiệm nước tiểu 

Xét nghiệm miễn dịch : HIV, HCV, HBsAg 

Tùy trường hợp cụ thể có thể có các chỉ định cận lâm sàng cụ thể khác phục vụ 

điều trị  

3. Phân loại gãy xương 

 Dựa vào XQ và CT- scanner,  CT – scanner dựng hình 3D có nhiều cách phân 

loại khác nhau  

Phân loại Evans:  

 Loai I : gãy 2 mảnh không di lệch.  

-  Loại II : gãy 2 mảnh có di lệch.  

-  Loại III : gãy 3 mảnh mất trụ chịu lực sau ngoài do mảnh gãy mấu chuyển lớn 

di lệch.  

-  Loại IV : gãy 3 mảnh mất trụ chịu lực sau trong do di lệch mảnh gãy mấu 

chuyển bé hoặc gãy cung cổ- thân.  

-  Loại V : gãy 4 mảnh mất trụ chịu lực sau ngoài và sau trong  (kết hợp loại III 

và loại  

IV )  

- Loại R  ( Reversed ) : Đường gãy từ mấu chuyển bé hướng xuống dưới –ra 

ngoài  (ngược với 5 loại trên: đường gãy từ mấu chuyển bé hướng lên trên ra ngoài)  

III. ĐIỀU TRỊ 

3.1. Mục tiêu: 

- Tùy theo tuổi, tình trạng toàn thân, tại chỗ, mức độ di lệch… có chỉ định điều 

trị cho phù hợp với từng giai đoạn bệnh. 

Phục hồi về giải phẫu và chức năng. 

Tập vận động sớm. 

3.2. Sơ cứu: 



 
 

- Bất động:  Chúng ta có thể thực hiện 1 trong các phương pháp bất động như; 

Bó bột chống xoay, nẹp vải chống xoay với chân dang 150, gối gấp 100. Nẹp gỗ với 

tư thế 3 thanh. 

- Giảm đau toàn thân. 

- Bù dịch, khối lượng tuần hoàn, chống Shock cho người bệnh  (nếu có) 

3.3. Điều trị bảo tồn 

3.3.1 Điều trị nội khoa 

Áp dụng cho tất cả các bệnh nhân gãy vùng mấu chuyển xương đùi 

- Thuốc SAT. 

- Dùng kháng sinh :  

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

Cephlosporin thế hệ 2, 3  (Cefotetan, Cefoxitin, Cefuroxim, Ceftriaxone, 

Ceftazidim ) 

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

beta-lactamase  (Clavulanat, Sulbactam, Tazobactam) cũng thường được sử dụng đơn 

trị. 

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

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

với Penicillin sẽ làm tăng độc tính nên thường ít được lựa chọn. 

Phối hợp kháng sinh diệt vi khuẩn yếm khí là cần thiết 

- Thuốc giảm đau, truyền dịch, trống phù nề. 

- Thuốc nâng cao thể trạng, chống loãng xương, kích thích liền xương. 

- Thuốc chống thuyên tắc mạch  (nếu cần) 

- Khi có bệnh nội khoa phối hợp thì điều trị các thuốc phù hợp với từng bệnh: 

Tăng huyết áp, tiểu đường… 

3.3.2 Điều trị thủ thuật 

Áp dụng cho bệnh nhân không có chỉ định phẫu thuật, bệnh nhân có chỉ định 

phẫu thuật trong giai đoạn đợi phẫu thuật. 

3.3.2.1 Chỉ định 



 
 

- Bệnh nhân đang giai đoạn shock. 

- Có vết thương phần mềm vùng phẫu thuật. 

- Có các bệnh lý mạn tính toàn thân  (tiểu đường, huyết áp, nhiễm khuẩn…) giai 

đoạn chưa ổn định. 

3.3.2.2 Chống chỉ định 

Bệnh nhân không đồng ý can thiệp thủ thuật 

3.3.2.3. Phương pháp 

- Bó bột hoặc đeo nẹp chống xoay 

- Xuyên đinh kéo liên tục 

3.4. Điều trị phẫu thuật 

3.4.1 Phương pháp kết xương 

3.4.1.1 Chỉ định 

- Gãy liên mấu chuyển xương đùi có đủ điều kiện phẫu thuật  

3.4.1.2. Chống chỉ định 

- Mắc bệnh nội khoa giai đoạn chưa ổn định 

- Bệnh nhân trong giai đoạn Shock chấn thương. 

- Bệnh nhân không đồng ý phẫu thuật 

3.4.1.3 Phương pháp 

- Kết hợp xương bằng nẹp vít dưới màn tăng sáng  (C.Arm) .  

-  Phẫu thuật mổ mở KHX nẹp vít 

3.4.2. Phẫu thuật thay khớp háng 

Chỉ định trong một số trường hợp người cao tuổi. 

Thay khớp háng bán phần loại chuôi dài. 

- Kháng sinh: Dùng 1 trong các loại thuốc sau hay phối hợp 2 loại diệt vi trùng gram  

(+) hay gram  (-). 

+ Nhóm Aminoglycoside 

+ Nhóm Cephalosporin thế hệ I, II, III 

+ Nhóm Penicillin + β-Lactamase Inhibitors 

+ Nhóm Quinolone 



 
 

+ Nhóm Cloramphenicol 

+ Nhóm Glycopeptide 

+ Nhóm Imidazole 

+ Nhóm Licosamide 

+ Nhóm Penicillin 

+ Nhóm Macrolide 

- Thuốc giảm đau kháng viêm: dùng một trong  các loại sau hay phối hợp: 

+ Thuốc giảm đau: 

Acetaminophen 

Paracetamol + Tramadol 

Paracetamol + Codein 

+ Thuốc giảm đau kháng viêm NSAIDs  ( dạng chích và uống) 

Nhóm acid Floctafenic Floctafenin 

Nhóm acid Floctafeni Aspirin  (acid Acetylsalicylic), Diflunisal, Salsalate 

Nhóm Salicylates Ibuprofrn, Naproxen, Fenoprofen, Ketoprofen, 

Flurbiproxen, Oxaprozin, Loxoprofen 

Nhóm dẫn xuất acid Acetic Indomethacin, Sulindac, Etodolac, Ketorolac, 

Diclofenac, Nabumetone 

Nhóm dẫn xuất acid Enolic  (Oxicam) Piroxicam, Meloxicam, Tenoxicam, Droxicam, 

Lornoxicam, Isoxicam 

Nhóm dẫn xuất acid Feanamic  

(Fenamates) 

Acid Mefenamic, acid Meclofanamic, acid 

Flufenamic, acid Tolfenamic 

Nhóm ức chế chọn lọcCOX-2  (Coxibs) Celecoxib, Etoricoxib 

- Giảm phù nề: Chymotrypsin  (Alpha Choay): 2 viên x 3-4 lần/ngày  (uống/ngậm 

dưới lưỡi) 

- Thuốc chống loãng xương: Alendronate, Ibandronate, Risedronate, Xoledronic 

Acid, Denosumab, Raloxifene, Strontium Ranelate, Teriparatide, rPTH,… 

3.6 Chế độ dinh dưỡng và điều trị phục hồi chức năng:  

- Đảm bảo chế độ dinh dưỡng phù hợp, chế độ ăn đảm bảo năng lượng, giàu chất 

xơ, dễ tiêu hóa. Đối với BN có kèm theo bệnh nội khoa cần có chế độ ăn riêng phải 

có sự tư vấn của chuyên khoa dinh dưỡng. 



 
 

- Tập vận động sớm chống biến chứng có thể xẩy ra: loét, thuyên tắc mạch, cứng 

khớp… 

- Kiểm tra thường xuyên bằng chẩn đoán hình ảnh và các xét nghiệm cần thiết. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Sự lành vết thương, nhiễm trùng sau mổ. 

Theo dõi lành xương trên lâm sàng và X-quang 6-12 tháng. 

Giúp bệnh nhân phục hồi chức năng chân bệnh, tái tạo sức lao động. 

Biến chứng 

- Nhiễm trùng 

- Vết thương khó lành, 

- Không lành xương: tương đối hiếm. 

- Còn di lệch, 

- Viêm khớp sau chấn thương. 

- Mất tầm vận động khớp háng 

- Thoái hoá khớp háng 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Tuyên truyền và giáo dục trong cộng đồng về luật giao thông và lao động. 

- Cần giáo dục học sinh trong các trường phổ thông cơ sở nguyên nhân gây gãy 

xương để hạn chế các tai nạn xảy ra trong sinh hoạt và trong học đường. 

- Cần giáo dục cộng đồng sơ cứu tại chỗ tốt các trường hợp gãy xương để hạn 

chế các biến chứng trong gãy xương 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN  

   XQ : có gãy liên mấu chuyển xương đùi. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

1. Phác đồ điều trị của BV Chấn thương chỉnh  hình Tp Hồ Chí Minh – NXB Giáo 

dục Việt Nam 2018   ( trang 34 -36 ) 

2. Phác đồ điều trị BV Chợ Rẫy Phần Ngoại khoa – Nhà xuất bản Y học 2013  ( 

trang 232-239) 

 



 
 

  



 
 

 

 

GÃY THÂN XƯƠNG ĐÙI 

 

I. KHÁI NIỆM 

  Xương đùi là một trong những xương dài và lớn nhất cơ thể do vậy xương đùi 

có đặc điểm của xương dài và xương lớn 

Tùy theo tuổi của bệnh nhân và vị trí gãy của xương đùi mà có nguyên nhân, 

triệu chứng, sơ cứu và phương pháp điều trị khác nhau. 

 Phân đoạn xương đùi; Được phân làm 3 đoạn: 

 Đầu trên xương đùi được giới hạn từ dưới mấu chuyển nhỏ 5cm đến hết chỏm 

xương đùi 

  Thân xương đùi được giới hạn từ dưới mấu chuyển nhỏ 5cm đến trên lồi cầu 

5cm 

 Đầu dưới xương đùi là từ trên lồi cầu đùi 5 cm đến hết. 

II. NGUYÊN NHÂN 

    Do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, chấn thương thể thao, 

III. CHẨN ĐOÁN 

2.1. Chẩn đoán xác định 

Chẩn đoán gãy thân xương đùi dựa vào các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, 

tuy nhiên mỗi vị trí gãy có triệu chứng khác nhau: 

Sau một chấn thương do tai nạn  (TNGT, TNSH, TNLĐ…) 

Triệu chứng toàn thân có thể có dấu hiệu Shock 

Đau xương đùi tương ứng vị trí gãy. 

Sưng nề, biến dạng đùi. 

XQ  xương đùi thẳng nghiêng có hình ảnh gãy xương là triệu chứng quan trọng 

trong chẩn đoán 

2.2  Cận lâm sàng 



 
 

   Xét nghiệm sinh hóa: glucose, ure, creatinine, điện giải đồ, GOT, GPT, 

protein, albumin 

Đông máu cơ bản: PT, APTT, máu chảy, Fibrinogen, co cục 

Công thức máu, nhóm máu 

X quang ngực thẳng 

Điện tim  (trong trường hợp có nghi ngờ bệnh lý tim mạch) 

Xét nghiệm nước tiểu 

Xét nghiệm miễn dịch : HIV, HCV, HBsAg 

Tùy trường hợp cụ thể có thể có các chỉ định cận lâm sàng cụ thể khác để điều 

trị phù hợp 

2.2. Chẩn đoán hình thái: Gãy kín, gãy hở, độ gãy hở. 

2.3. Chẩn đoán mức độ: Vững, mất vững. 

2.4. Chẩn đoán nguyên nhân: Tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt, 

bạo lực xung đột, gãy xương bệnh lý 

2.5. Chẩn đoán thời gian: Thời gian từ thời điểm bị tổn thương đến viện giờ thứ mấy, 

ngày thứ mấy, tháng thứ mấy… 

2.6. Chẩn đoán tổn thương phối hợp: 

- Gãy xương phối hợp 

- Các tổn thương phối hợp khác 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Sơ cứu: 

 Sau khi khám, chẩn đoán sơ bộ và đánh giá sơ bộ tình trạng toàn thân  (mạch, 

huyết áp, thở…), tại chỗ tiến hành sơ cứu: 

Chống Shock chấn thương;. 

Giảm đau toàn thân. 

Bồi phụ khối lượng tuần hoàn  

Bất động tạm thời 

Giảm đau toàn thân; Dùng các thuốc giảm đau như Morphin   (Không dùng cho 

người già > 60 tuổi và trẻ em < 15 tuổi), Paracetamol… 



 
 

Nẹp cố định tạm thời Ngực-chậu-lưng chân bằng 3 nẹp gỗ; Nẹp phía ngoài và 

phía sau từ dưới nách đến bàn chân, nẹp mặt trong từ nếp nằn bẹn đến bàn chân. 

Truyền dịch: Truyền dịch mặn, Ringer lactac, dịch keo thay thế máu… 

Làm các xét nghiệm và chụp chiếu X quang. 

2. Điều trị bảo tồn 

2.1. Chỉ định 

Tùy theo vị trí, hình thái, mức độ gãy, thể trạng bệnh nhân. 

Gãy vững 

Trẻ em dưới 6 tuổi. 

Trẻ em dưới 15 tuổi có thể điều trị bảo tồn được. 

Người có bệnh mạn tính, già yếu không thể phẫu thuật được. 

2.2. Chống chỉ định 

- Gãy hở xương đùi 

- Gãy xương có biến chứng mạch máu, thần kinh 

- Gãy mất vững xương đùi ở trẻ lớn và người lớn. 

2.3. Phương pháp: 

- Bó bột hoặc đeo nẹp 

- Xuyên đinh kéo liên tục. 

3. Điều trị ngoại khoa 

3.1. Mục đích 

- Nắn chỉnh xương về hình dạng giải phẫu 

- Kết xương vững chắc giúp tập vận động sớm. 

3.2. Chỉ định: 

- Gãy mất vững 

- Gãy hở. 

- Gãy xương có kèm theo biến chứng. 

- Điều trị bảo tồn thất bại. 

- Thể trạng và các chỉ số lâm sàng, cận lâm sàng đủ điều kiện thực hiện cuộc 

phẫu thuật. 



 
 

3.3. Chống chỉ định:  

- Thể trạng không chịu được phẫu thuật. 

3.4. Phương pháp phẫu thuật 

3.4.1. Kết xương bên trong 

 Chỉ định: Trong trường hợp gãy kín xương đùi, gãy hở độ I, II đến sớm, khớp 

giả xương đùi. 

Chống chỉ định: 

Gãy hở đến muộn 

Gãy kín trên bệnh nhân có viêm xương đùi 

Gãy 1/3 trên thân xương đùi: Phẫu thuật Nẹp vít, nẹp khóa, Đinh nội tủy có chốt  

Gãy 1/3 giữa thân xương đùi:  (Phân loại theo AO) 

- Độ I, II Phẫu thuật đinh nội tủy Kuntscher, đinh nội tủy có trốt, nẹp vít, nẹp 

khóa. 

- Độ II, III Phẫu thuật đinh nội tủy có trốt, nẹp vít, nẹp khóa 

Gãy 1/3 dưới thân xương đùi: Phẫu thuật Nẹp vít, Đinh nội tủy có trốt, nẹp 

khóa. 

Các kỹ thuật mổ bao gồm mổ mở kết hợp xương hoặc mổ kết hợp xương trên 

màn tăng sang  ( C-arm )  

3.4.2. Kết xương bằng khung cố định ngoại vi 

Chỉ định: 

- Gãy hở độ III 

- Gãy hở do hỏa khí. 

- Gãy hở độ I,II đến muộn. 

- Gãy kín thân xương đùi trên bệnh nhân có viêm xương đùi. 

3.4.3. KHX DƯỚI MÀN HÌNH TĂNG SÁNG  ( C- arm) sử dụng nẹp vít hoặc đinh 

chốt  

Điều trị nội khoa 

Chế độ thuốc 

-  Kháng sinh 



 
 

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

Cephlosporin thế hệ 2, 3  (Cefotetan, Cefoxitin, Cefuroxim, Ceftriaxone, 

Ceftazidim ) 

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

beta-lactamase  (Clavulanat, Sulbactam, Tazobactam) cũng thường được sử dụng đơn 

trị. 

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

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

với Penicillin sẽ làm tăng độc tính nên thường ít được lựa chọn. 

Phối hợp kháng sinh diệt vi khuẩn yếm khí là cần thiết 

-  Giảm đau 

-  Truyền dịch; bù nước điện giải, dinh dưỡng nâng cao thể trạng. 

- Truyền máu, Huyết tương, dung dịch thay thế máu. 

-  Các loại thuốc chống phù nề, giúp nhaanh liền xương. 

- Thuốc điều trị các bệnh phối hợp theo chuyên khoa  (nếu có) 

Chế độ chăm sóc. 

Sau mổ bệnh nhân nằm gác chân cao, nẹp bất động. 

Thay băng thì đầu 24 giờ sau mổ. 

Rút dẫn lưu sau 48 giờ. 

Cắt chỉ sau phẫu thuật > 10 ngày 

Thường xuyên theo dõi xương bằng XQ và các xét nghiệm CLS cần thiết khác. 

Tập vận động thụ động và vận động sớm các khớp tránh teo cơ. 

Tùy theo vị trí gãy, phương tiện kết xương, độ vững của kết xương cho bệnh 

nhân tỳ sớm hay muộn: 

- Với thân xương tập tỳ sớm sau mổ khoảng 5 tuần. 

- Với các gãy đầu xương tập tỳ sau 8 tuần 

* Chế độ dinh dưỡng 

Ăn đảm bảo đủ chất theo chế độ ăn bệnh lý. 

Tăng cường chất xơ 



 
 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Sự lành vết thương, nhiễm trùng sau mổ. 

Theo dõi lành xương trên lâm sàng và X-quang 6-12 tháng. 

Giúp bệnh nhân phục hồi chức năng chân bệnh, tái tạo sức lao động. 

Biến chứng 

- Nhiễm trùng 

- Gãy kim Kirschner, vít, đứt chỉ thép, gãy lại. 

- Không lành xương 

- Còn di lệch, 

- Viêm khớp sau chấn thương. 

- Mất tầm vận động khớp  

- Thoái hoá khớp gối. 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Tuyên truyền và giáo dục trong cộng đồng về luật giao thông và lao động. 

- Cần giáo dục học sinh trong các trường phổ thông cơ sở nguyên nhân gây gãy 

xương để hạn chế các tai nạn xảy ra trong sinh hoạt và trong học đường. 

- Cần giáo dục cộng đồng sơ cứu tại chỗ tốt các trường hợp gãy xương để hạn 

chế các biến chứng trong gãy xương 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN  

   XQ : có gãy xương đùi 

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

3. Phác đồ điều trị của BV Chấn thương chỉnh  hình Tp Hồ Chí Minh – NXB Giáo 

dục Việt Nam 2018   ( trang 36 -39 ) 

4. Phác đồ điều trị BV Chợ Rẫy Phần Ngoại khoa – Nhà xuất bản Y học  năm 

2013  ( trang 247-249) 

  



 
 

 

 

GÃY XƯƠNG BÁNH CHÈ 

 

I. KHÁI NIỆM 

    Là sự mất liên tục của xương bánh chè sau một chấn thương vùng gối, hay gặp 

nhất là gãy xương bánh chè do một lực tác động trực tiếp vào trước gối thường là gãy 

hở. Do lực tác động gián tiếp ít gặp hơn, là do gối co đột ngột chống lại nhóm cơ tứ 

đầu đùi đang co, thường là gãy kín. 

II. NGUYÊN NHÂN 

     Do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, chấn thương thể thao,  

III. TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng 

a. Bệnh sử: Đau cấp tính vùng trước gối, dữ dội, gối sưng, có thể kèm theo sưng 

nề phần mềm quanh khớp. 

b. Khám lâm sàng 

- Tình trạng da, phần mềm trước gối có vết thương, có thông vào ổ gãy không. 

- Sờ xác định chỗ khuyết dưới các mảnh bánh chè gãy, điểm đau chói, tiếng lạo 

xạo, cử động bất thường. 

- Khi gãy bánh chè di lệch nhiều bệnh nhân không thể duỗi chủ động gối được: 

cho bệnh nhân nằm ngửa, gối thẳng, nhấc cao gót không được. 

2. Cận lâm sàng 

- X-quang thường quy: phim thẳng, phim ngiêng, phim tiếp tuyến bánh chè. 

Cho chẩn đoán xác định gãy xương bánh chè, mức độ di lệch, phân loại gãy. Phim 

nghiêng thấy rõ nhất trường hợp gãy ngang, gãy nhiều mảnh. 

- Bánh chè có dị tật hai mảnh: trên phim thẳng thấy một mảnh nhỏ có vỏ xương 

rõ, ở góc trên ngoài bánh chè dễ nhầm với gãy xương cực trên bánh chè, gặp ở 8% 

dân số, hầu như bị ở hai bên. Nên chụp phim thẳng bên đối diện để chẩn đoán loại trừ. 



 
 

- Chụp tiếp tuyến bánh chè thấy rõ vị trí gãy trên rãnh ròng rọc ở đầu dưới 

xương đùi, gãy dọc xương bánh chè, gãy khuyết xương sụn bánh chè. 

- Có thể chụp thêm CT Scan: ít khi cần thiết. 

- Chụp cộng hưởng từ: có thề giúp xác định gãy bong cực dưới bánh chè, giúp 

chẩn đoán đứt gân tứ đầu, đứt gân bánh chè một phần khi khám lâm sàng và X-quang 

không giúp chẩn đoán được. 

- Xét nghiệm cận lâm sàng khác 

Xét nghiệm sinh hóa: glucose, ure, creatinine, điện giải đồ, GOT, GPT, protein, 

albumin 

Công thức máu, nhóm máu 

Đông máu cơ bản: PT, APTT, máu chảy, Fibrinogen, co cục máu 

X quang ngực thẳng 

Điện tim  (trong trường hợp có nghi ngờ bệnh lý tim mạch) 

Xét nghiệm nước tiểu  

Xét nghiệm miễn dịch : HIV, HCV, HbSAg 

Tùy trường hợp cụ thể có thể có các chỉ định cận lâm sàng cụ thể khác.  

3. Phân độ 

Cách phân loại đơn giản có ba kiểu: 

- Gãy ngang thân bánh chè, gãy ngang cực trên, cực dưới. 

- Gãy nhiều mảnh. 

- Gãy dọc. 

VI. ĐIỀU TRỊ  

1. Điều trị bảo tồn 

a. Chỉ định - phương pháp điều trị: 

- Gãy kín, di lệch <3mm, cấp kênh mặt khớp <2mm. 

- Gãy di lệch kèm bệnh nội khoa nặng, nhu cầu hoạt động ít. 

- Phương pháp: đặt nẹp gối 4-6 tuần; bệnh nhân không hợp tác tốt thì làm bột 

ống. 

b. Thuốc sử dụng 



 
 

- Thuốc giảm đau: 

+ Acetaminophen 

+ Paracetamol + Tramadol 

+ Paracetamol + Codein 

+ Thuốc giảm đau kháng viêm NSAIDs  ( dạng chích và uống) 

Nhóm acid Floctafenic Floctafenin 

Nhóm acid Floctafeni Aspirin  (acid Acetylsalicylic), Diflunisal, 

Salsalate 

Nhóm Salicylates Ibuprofrn, Naproxen, Fenoprofen, Ketoprofen, 

Flurbiproxen, Oxaprozin, Loxoprofen 

Nhóm dẫn xuất acid Acetic Indomethacin, Sulindac, Etodolac, Ketorolac, 

Diclofenac, Nabumetone 

Nhóm dẫn xuất acid Enolic  (Oxicam) Piroxicam, Meloxicam, Tenoxicam, Droxicam, 

Lornoxicam, Isoxicam 

Nhóm dẫn xuất acid Feanamic  (Fenamates) Acid Mefenamic, acid Meclofanamic, acid 

Flufenamic, acid Tolfenamic 

Nhóm ức chế chọn lọcCOX-2  (Coxibs) Celecoxib, Etoricoxib 

 

- Giảm phù nề: Chymotrypsin  (Alpha Choay): 2 viên x 3-4 lần/ngày  

(uống/ngậm dưới lưỡi) 

- Thuốc chống loãng xương: Alendronate, Ibandronate, Risedronate, 

Xoledronic Acid, Denosumab, Raloxifene, Strontium Ranelate, Teriparatide, 

rPTH,… 

c. Theo dõi 

Nêu rõ các dấu hiệu cần theo dõi; thời gian theo dõi tại nhà. Theo dõi chèn ép 

bột, nẹp. 

d. Tái khám 

Theo dõi dấu hiệu lành xương dựa trên lâm sàng và X-quang 6-12 tháng. 

e. Tập phục hồi chức năng chân bệnh, hoạt động trị liệu và tái tạo sức lao động 

cho người bệnh. 

2. Điều trị phẫu thuật 



 
 

a. Chỉ định  

+ Gãy kín di lệch >3mm, cấp kênh mặt khớp >2mm. 

+ Gãy hở. 

* Phương pháp: 

- Nèo ép: dùng kim Kirschner xuyên dọc trục hay bắt vít néo ép số 8 bằng chỉ 

thép, có thể tăng cường thêm vòng chỉ thép quanh bánh chè, đặc biệt đối với trường 

hợp gãy nát. 

* Phương pháp khác: 

- Lấy bỏ một phần bánh chè: chỉ định một số gãy nát phạm khớp hay gãy nát 

cực trên  hay cực dưới khó kết hợp xương. Lấy bỏ các mảnh nhỏ phần gãy nát, giữ lại 

phần gãy mảnh lớn, kết hợp xương lại như gãy ngang thân xương bánh chè. Trường 

hợp gãy nát ở bờ bánh chè, mảnh xương nhỏ nên lấy bỏ để ngăn sinh chồi xương, 

phần dây chằng hay gân còn lại được khâu lại. 

- Lấy bỏ toàn bộ xương bánh chè: trường hợp gãy nát nhiều và phạm khớp, kết 

hợp xương khó khăn, có thể lấy bỏ toàn bộ xương bánh chè là biện pháp xử lý tốt nhất. 

Sau đó tái tạo lại gân cho bộ máy duỗi: khâu trực tiếp gân gân có thể áp dụng được 

cho trường hợp vùng khuyết khoảng 3-4cm. Nếu khâu không được có thể tạo hình gân 

gân hình chữ V ngược. 

Sau phẫu thuật bất động thêm bên ngoài bằng nẹp vải hay nẹp bột đùi bàn chân. 

* Vật tư tiêu hao: 

- Gạc vô trùng cầm máu bằng vết thương loại lớn và nhỏ. Băng thun, nẹp vải 

hay bột bó. 

- Kim Kirschner, chỉ thép bánh chè liền kim, vít xốp 4.0, bít vỏ 3.5. 

b. Thuốc sử dụng 

- Kháng sinh: Dùng 1 trong các loại thuốc sau hay phối hợp 2 loại diệt vi trùng 

gram  (+) hay gram  (-). 

+ Nhóm Aminoglycoside 

+ Nhóm Cephalosporin thế hệ I, II, III 

+ Nhóm Penicillin + β-Lactamase Inhibitors 



 
 

+ Nhóm Quinolone 

+ Nhóm Cloramphenicol 

+ Nhóm Glycopeptide 

+ Nhóm Imidazole 

+ Nhóm Licosamide 

+ Nhóm Penicillin 

+ Nhóm Macrolide 

- Thuốc giảm đau kháng viêm: dùng một trong  các loại sau hay phối hợp: 

+ Thuốc giảm đau: 

Acetaminophen 

Paracetamol + Tramadol 

Paracetamol + Codein 

+ Thuốc giảm đau kháng viêm NSAIDs  ( dạng chích và uống) 

Nhóm acid Floctafenic Floctafenin 

Nhóm acid Floctafeni Aspirin  (acid Acetylsalicylic), Diflunisal, Salsalate 

Nhóm Salicylates Ibuprofrn, Naproxen, Fenoprofen, Ketoprofen, 

Flurbiproxen, Oxaprozin, Loxoprofen 

Nhóm dẫn xuất acid Acetic Indomethacin, Sulindac, Etodolac, Ketorolac, Diclofenac, 

Nabumetone 

Nhóm dẫn xuất acid Enolic  

(Oxicam) 

Piroxicam, Meloxicam, Tenoxicam, Droxicam, 

Lornoxicam, Isoxicam 

Nhóm dẫn xuất acid Feanamic  

(Fenamates) 

Acid Mefenamic, acid Meclofanamic, acid Flufenamic, 

acid Tolfenamic 

Nhóm ức chế chọn lọcCOX-2  

(Coxibs) 

Celecoxib, Etoricoxib 

- Giảm phù nề: Chymotrypsin  (Alpha Choay): 2 viên x 3-4 lần/ngày  

(uống/ngậm dưới lưỡi) 

- Thuốc chống loãng xương: Alendronate, Ibandronate, Risedronate, Xoledronic 

Acid, Denosumab, Raloxifene, Strontium Ranelate, Teriparatide, rPTH,… 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Sự lành vết thương, nhiễm trùng sau mổ. 



 
 

Theo dõi lành xương trên lâm sàng và X-quang 6-12 tháng. 

Giúp bệnh nhân phục hồi chức năng chân bệnh, tái tạo sức lao động. 

Biến chứng 

- Nhiễm trùng 

- Gãy kim Kirschner, vít, đứt chỉ thép, gãy lại. 

- Vết thương khó lành, hoại tử da trước bánh chè. 

- Viêm túi hoạt dịch trước bánh chè do dụng cụ kích thích. 

- Bánh chè lên cao: làm giới hạn gấp gối. 

- Không lành xương: tương đối hiếm. 

- Còn di lệch, 

- Viêm khớp sau chấn thương. 

- Mất tầm vận động khớp gối. 

- Thoái hoá khớp gối. 

- Bánh chè phì đại. 

VI. PHÒNG BỆNH 

 - Tuyên truyền và giáo dục trong cộng đồng về luật giao thông và lao động. 

 - Cần giáo dục học sinh trong các trường phổ thông cơ sở nguyên nhân gây gãy 

xương để hạn chế các tai nạn xảy ra trong sinh hoạt và trong học đường. 

 - Cần giáo dục cộng đồng sơ cứu tại chỗ tốt các trường hợp gãy xương để hạn 

chế các biến chứng trong gãy xương 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN  

   XQ : có gãy xương bánh chè  

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

5. Phác đồ điều trị của BV Chấn thương chỉnh  hình Tp Hồ Chí Minh – NXB Giáo 

dục Việt Nam 2018   ( trang 54 -60 ) 

6. Phác đồ điều trị BV Chợ Rẫy Phần Ngoại khoa – Nhà xuất bản Y học năm 2013  

( trang 249-253) 

  



 
 

 

 

GÃY THÂN XƯƠNG CÁNH TAY 

 

I. KHÁI NIỆM 

Gãy thân xương cánh tay được tính từ cổ phẫu thuật xương cánh tay trên chỗ 

bám cơ ngực to đến vùng trên lồi cầu xương cánh tay. 

Chiếm 3% ,các loại gẫy xương , hầu hết chấn thương năng lượng cao. 

Tổn thương phối hợp: chấn thương vùng vai, khuỷu, xường cẳng tay,... 

Tổn thương TK quay thường gặp trong gẫy 1/3G-D thân xương cánh tay. 

II. NGUYÊN NHÂN 

     Do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, chấn thương thể thao,  tai nạn lao động. 

III.  CHẨN ĐOÁN: 

1. Lâm sàng: 

- Sưng đau, biến dạng cánh tay. 

- Chú ý các tổn thương kèm theo, đặc biệt gẫy xương cẳng tay ở trẻ em. 

- Khám đánh giá tổn thương  TK quay. 

2. Cận lâm sàng 

2.1. X quang 

XQ cánh tay thẳng nghiêng : gãy xương cánh tay  

2.2. MSCT 128 mạch máu: Nếu nghi ngờ có tổn thương mạch, điện cơ kiểm tra TK 

quay. 

2.3. CT Scanner: Trong các trường hợp tổn thương sụn khớp đầu trên hoặc đầu dưới 

xương cánh tay. 

2.4. Xét nghiệm  

- XQ ngực thẳng 

- Xét nghiệm sinh hóa: glucose, ure, creatinine, điện giải đồ, GOT, GPT, protein, 

albumin 

- Công thức máu, nhóm máu 



 
 

- Đông máu cơ bản: PT, APTT, máu chảy, Fibrinogen, co cục máu 

- Điện tim  (trong trường hợp có nghi ngờ bệnh lý tim mạch) 

- Xét nghiệm nước tiểu  

- Xét nghiệm miễn dịch : HIV, HCV, HbSAg 

- Tùy trường hợp cụ thể có thể có các chỉ định cận lâm sàng cụ thể khác.  

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Mục tiêu: 

Tùy theo tuổi, tình trạng toàn thân, tại chỗ, mức độ di lệch… có chỉ định điều 

trị cho phù hợp với từng giai đoạn bệnh. 

+ Phục hồi về giải phẫu và chức năng. 

+ Tập vận động sớm. 

2. Bảo tồn: Bó bột ngực vai cánh tay, bột chữ U nếu gẫy không di lệch. 

3. Phẫu thuật: KHX trên màn hình tăng sáng bằng đinh nội tủy, hoặc mổ mở KHX 

bằng nẹp vít, đinh nội tủy. 

 Chế độ thuốc 

-  Kháng sinh: 

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

Cephlosporin thế hệ 2, 3  (Cefotetan, Cefoxitin, Cefuroxim, Ceftriaxone, 

Ceftazidim). 

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

beta-lactamase  (Clavulanat, Sulbactam, Tazobactam) cũng thường được sử dụng đơn 

trị. 

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

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

với Penicillin sẽ làm tăng độc tính nên thường ít được lựa chọn. 

Phối hợp kháng sinh diệt vi khuẩn yếm khí là cần thiết. 

- Giảm đau. 

- Truyền dịch; bù nước điện giải, dinh dưỡng nâng cao thể trạng. 

- Các loại thuốc chống phù nề, giúp nhaanh liền xương. 



 
 

- Thuốc điều trị các bệnh phối hợp theo chuyên khoa  (nếu có). 

2. Chế độ chăm sóc. 

- Sau mổ bệnh nhân treo tay tư thế cơ năng, nẹp bất động. 

- XQ cánh tay thảng – nghiêng kiểm tra sau mổ. 

- Thay băng thì đầu 24 giờ sau mổ. 

- Rút dẫn lưu sau 48 giờ. 

- Cắt chỉ sau phẫu thuật > 10 ngày 

- Thường xuyên theo dõi xương bằng XQ và các xét nghiệm CLS cần thiết khác. 

- Tập vận động thụ động và vận động sớm các khớp tránh teo cơ. 

- Tùy theo vị trí gãy, phương tiện kết xương, độ vững của kết xương cho bệnh nhân 

vận động sớm hay muộn. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Sự lành vết thương, nhiễm trùng sau mổ. 

Theo dõi lành xương trên lâm sàng và X-quang 6-12 tháng. 

Giúp bệnh nhân phục hồi chức năng chân bệnh, tái tạo sức lao động. 

Biến chứng 

- Nhiễm trùng 

- Gãy kim Kirschner, vít, nẹp, gãy lại xương 

- Vết thương khó lành, hoại tử  

- Không lành xương 

- Còn di lệch, 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Tuyên truyền và giáo dục trong cộng đồng về luật giao thông và lao động. 

- Cần giáo dục học sinh trong các trường phổ thông cơ sở nguyên nhân gây gãy 

xương để hạn chế các tai nạn xảy ra trong sinh hoạt và trong học đường. 

- Cần giáo dục cộng đồng sơ cứu tại chỗ tốt các trường hợp gãy xương để hạn 

chế các biến chứng trong gãy xương 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN  

   XQ : có gãy xương cánh tay  



 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

7. Phác đồ điều trị của BV Chấn thương chỉnh  hình Tp Hồ Chí Minh – NXB Giáo 

dục Việt Nam 2018   ( trang 207 -211 ) 

8. Phác đồ điều trị BV Chợ Rẫy Phần Ngoại khoa – Nhà xuất bản Y học năm 2013 

( trang 212-214) 

 

  



 
 

 

GÃY THÂN HAI XƯƠNG CẲNG TAY 

 

I. KHÁI NIỆM 

 Là loại gãy thân xương giới hạn từ trên khớp quay cổ tay 4cm lên tới dưới lồi 

củ nhị đầu 2cm. Thân xương quay tính từ cổ chỏm quay tới ranh giới giữa hành xương 

vàn thân xương .Thân xương trụ được tính từ mỏm vẹt tới cổ đàu xa xương trụ. 

Thường gặp sau chấn thương, ảnh hưởng nhiều tới chức năng cẳng bàn tay. 

II. NGUYÊN NHÂN 

    Do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, chấn thương thể thao,  tai nạn lao 

động 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng:  

- Đau, sưng, cứng vùng cẳng tay. 

- Biến dạng cẳng bàn tay. 

- Hạn chế sấp ngửa cẳng tay. 

- Đau chói vùng gẫy xương. 

2. Cận lâm sàng 

2.1. X quang 

XQ cẳng tay thẳng nghiêng : có hình ảnh gãy xương 

2.2. MSCT 128 mạch máu: nếu nghi ngờ có tổn thương mạch, điện cơ kiểm 

tra TK quay. 

2.3. Xét nghiệm  

- XQ ngực thẳng 

- Xét nghiệm sinh hóa: glucose, ure, creatinine, điện giải đồ, GOT, GPT, 

protein, albumin 

- Công thức máu, nhóm máu 

- Đông máu cơ bản: PT, APTT, máu chảy, Fibrinogen, co cục máu 

- X quang ngực thẳng 



 
 

- Điện tim  (trong trường hợp có nghi ngờ bệnh lý tim mạch) 

- Xét nghiệm nước tiểu  

- Xét nghiệm miễn dịch : HIV, HCV, HbSAg 

- Tùy trường hợp cụ thể có thể có các chỉ định cận lâm sàng cụ thể khác.  

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Bảo tồn 

 Bệnh nhân gẫy không di lệch, lớn tuổi, nhiều bệnh nội khoa, gẫy cành tươi trẻ 

em có thể nắn chỉnh được bằng bó bột cánh cẳng bàn tay khuỷu 90 trong  5-7 tuần 

2. Phẫu thuật 

KHX trên màn hình tăng sáng bằng đinh nội tủy,hoặc mổ mở KHX bằng nẹp 

vít, đinh nội tủY 

2.1Chế độ thuốc 

-  Kháng sinh: 

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

Cephlosporin thế hệ 2, 3  (Cefotetan, Cefoxitin, Cefuroxim, Ceftriaxone, 

Ceftazidim). 

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

beta-lactamase  (Clavulanat, Sulbactam, Tazobactam) cũng thường được sử dụng đơn 

trị. 

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

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

với Penicillin sẽ làm tăng độc tính nên thường ít được lựa chọn. 

Phối hợp kháng sinh diệt vi khuẩn yếm khí là cần thiết. 

- Giảm đau 

- Truyền dịch; bù nước điện giải, dinh dưỡng nâng cao thể trạng. 

- Các loại thuốc chống phù nề, giúp nhaanh liền xương. 

- Thuốc điều trị các bệnh phối hợp theo chuyên khoa  (nếu có). 

2.2 Chế độ chăm sóc. 

- Sau mổ bệnh nhân treo tay tư thế cơ năng, nẹp bất động. 



 
 

- XQ cánh tay thảng – nghiêng kiểm tra sau phẫu thuật. 

- Thay băng thì đầu 24 giờ sau mổ. 

- Rút dẫn lưu sau 48 giờ. 

- Cắt chỉ sau phẫu thuật > 10 ngày 

- Thường xuyên theo dõi xương bằng XQ và các xét nghiệm CLS cần thiết khác. 

- Tập vận động thụ động và vận động sớm các khớp tránh teo cơ. 

- Tùy theo vị trí gãy, phương tiện kết xương, độ vững của kết xương cho bệnh 

nhân vận động sớm hay muộn. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Sự lành vết thương, nhiễm trùng sau mổ. 

Theo dõi lành xương trên lâm sàng và X-quang 6-12 tháng. 

Giúp bệnh nhân phục hồi chức năng chân bệnh, tái tạo sức lao động. 

Biến chứng 

- Nhiễm trùng 

- Gãy kim Kirschner, vít, đứt chỉ thép, gãy lại. 

- Vết thương khó lành 

- Không lành xương 

- Còn di lệch, 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Tuyên truyền và giáo dục trong cộng đồng về luật giao thông và lao động. 

- Cần giáo dục học sinh trong các trường phổ thông cơ sở nguyên nhân gây gãy 

xương để hạn chế các tai nạn xảy ra trong sinh hoạt và trong học đường. 

- Cần giáo dục cộng đồng sơ cứu tại chỗ tốt các trường hợp gãy xương để hạn 

chế các biến chứng trong gãy xương 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN  

   XQ : có gãy thân 2 xương cẳng tay 

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

1.Phác đồ điều trị của BV Chấn thương chỉnh  hình Tp Hồ Chí Minh – NXB Giáo dục 

Việt Nam 2018   ( trang 224 -227 ) 



 
 

2.Phác đồ điều trị BV Chợ Rẫy Phần Ngoại khoa – Nhà xuất bản Y học năm 2013  (  

trang 221-228) 

  



 
 

 

GÃY MÂM CHÀY 

 

I. KHÁI NIỆM 

 Gãy mâm chày là gãy vùng hành xương đùi của đầu trên xương chày phạm 

khớp. 

Gãy mâm chày là thử thách cho người thầy thuốc vì có nhiều hình thức và nhiều 

khi cùng một loại gãy lại cho kết quả điều trị khác nhau. Mâm chày ngoài thường bị 

tổn thương  (55-70%); tổn thương thường gặp là mặt khớp toác ra hoặc xẹp xuống 

một phần  (trước, sau, giữa) hay toàn phần mâm chày. Hậu quả là khớp bị đau hay bị 

lỏng lẻo khi di chuyển  (30%). Tổn thương dây chằng chéo thường kèm theo  (20-

30%) và da thường nổi bóng nước sau 1,2 ngày làm điều trị phẫu thuật khó khăn  (phải 

chờ vết thương da tốt mà sau 3 tuần thị xương mâm chày đã dính khá nhiều). 

Gãy mâm chày xảy ra nhiều ở nước ta do tai nạn giao thông; khớp gối vừa chịu 

lực nặng từ trên xuống vừa bị đụng từ phía bên làm xẹp hay tách mâm chày. 

II. NGUYÊN NHÂN 

 Do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt , tai nạn lao động 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng 

    Bệnh sử: cần khai thác cơ chế chấn thương giúp biết được hướng lực gây tổn 

thương giúp ích tiên lượng tổn thương phần mềm đi kèm. Ví dụ: lực tác động vào mặt 

ngoài gối làm gối vẹo ngoài có thể kèm theo tổn thương dây chằng bên trong của khớp 

gối. Trong khi đso hướng lực gây tổn thương làm gối duỗi quá mức thường kèm theo 

tổn thương dây chằng chéo và tổn thương mạch máu. Lực tác dụng dọc trục cẳng chân 

với khớp gối đang ở tư thế duỗi có thể làm tổn thương mặt sụn nhiều và phần mềm 

sưng nề nhiều. 

    Tuổi và chất lượng xương cũng ảnh hưởng xương gãy. Một bệnh nhân tuổi 

vị thành niên hệ xương chưa trưởng thành có kèm tổn thương sụn tiếp hợp. Ở người 

lớn tuổi, chất lượng xương kém thường kèm gãy nát. 



 
 

    Bệnh lý kèm theo: đái tháo đường, bệnh lý mạch máu, suy tim,…hay thói 

quen: hút thuốc lá, nghiện rượu đều ảnh hưởng đến sự lành xương và lành vết thương. 

* Khám  lâm sàng: 

- Cần khám tìm các dấu hiệu đe doạ tính mạng bệnh nhân hoặc đe doạ sự sống 

còn của chi bị tổn thương và xử trí ngay. Tỷ lệ tổn thương động mạch khoeo tăng kèm 

theo tổn thương khớp gối nặng cần được phát hiện và can thiệp phẫu thuật cáp cứu để 

cứu chi bị tổn thương. 

- Cần lưu ý các vết thương quanh gối, sưng, biến dạng, mất vững, tiếng lạo xạo. 

- Bắt mạch mu và hoặc mạch chày sau, tình trạng sưng, căng của các khoang 

vùng cẳng chân để giúp phát hiện tổn tưhowng mạch máu hay có biến chứng chèn ép 

khoang. 

- Các dấu hiệu chắc chắn gãy xương: biến dạng, cử động bất thường, tiếng lạo 

xạo vùng mâm chày. 

- Các dấu hiệu không chắc chắn: sưng, đau, bầm tím. 

- Khám thần kinh về cảm giác và vận động, có thể khám lặp đi lặp lại nhiều lần 

để phát hiện tổn thương thần kinh đi kèm hay dấu hiệu thần kinh của chèn ép khoang. 

2. Cận lâm sàng 

- X-quang quy ước: tư thế thẳng trước sau, tư thế nghiêng vùng gối cho chẩn 

đoán gãy mâm chày. 

- Chụp gối tư thế xoay trong hay xoay ngoài giúp thấy rõ hơn tổn thương sụn ở 

mặt trước hay mặt sau của mỗi mâm chày. 

- Chụp CT: thấy rõ mức độ gãy nát, gãy lún thường không thấy rõ trên X-quang 

thường quy. Hình ảnh tái tạo không gian ba chiều càng giúp thấy rõ hình ảnh giải phẫu 

đại thể xương gãy. 

- Chụp cộng hưởng từ MRI: hình ảnh MRI giúp thấy rõ hơn tổn thương phần 

mềm: sunh chêm, dây chằng. 

- Siêu âm mạch máu và động mạch đồ: chỉ định khi có nghi ngờ tổn thương 

động mạch cần phục hồi. 

- Xét nghiệm cận lâm sàng khác  



 
 

Xét nghiệm sinh hóa: glucose, ure, creatinine, điện giải đồ, GOT, GPT, protein, 

albumin 

Công thức máu, nhóm máu 

Đông máu cơ bản: PT, APTT, máu chảy, Fibrinogen, co cục máu 

X quang ngực thẳng 

Điện tim  (trong trường hợp có nghi ngờ bệnh lý tim mạch) 

Xét nghiệm nước tiểu  

Xét nghiệm miễn dịch : HIV, HCV, HbSAg 

Tùy trường hợp cụ thể có thể có các chỉ định cận lâm sàng cụ thể khác.  

3. Phân độ 

- SCHATZKER I: gãy tách mâm chày ngoài 

- SCHATZKER II: gãy tách và lún mâm chày ngoài. 

- SCHATZKER III: gãy lún mâm chày trung tâm. 

- SCHATZKER IV: gãy tách mâm chày trong. 

- SCHATZKER V: gãy tách và lún 2 mâm chày. 

- SCHATZKER VI: gãy 2 mâm chày + những đường gãy kéo dài dến hành 

xương và cắt ngang trụ giữa. 

VI. ĐIỀU TRỊ 

1. Điều trị bảo tồn 

- Chỉ định: gãy mâm chày không di lệch hoặc di lệch ít, cấp kênh mặt khớp dưới 

2mm. 

- Nẹp  bột dày đùi bàn chân, nẹp Zimmer. 

- Nằm kê cao chân 3-7 ngày tại cơ sở y tế, theo dõi phát hiện tổn thương mạch 

máu sau gãy xương. 

- Sau 7 ngày bó bột đùi bàn chân tư thế gối co 10o, rạch dọc bột. 

- Hướng dẫn bệnh nhân: cách đi 2 nạng không chống chân đau, tập gồng cơ 

trong bột, tập vận động khớp hông. 

- Sau 6 tuần bó bột Sarmiento tập đi chịu lực tăng dần, tập lấy tầm vận động 

khớp gối. 



 
 

- Bỏ bột sau 12-16 tuần tuỳ thuộc dấu hiệu lành xương trên X-quang. 

- Tái khám hàng tuần ít nhất trong 2 tuần đầu tiên:  phát hiện tắc mạch khoeo 

muộn. 

- Thuốc kháng viêm, giảm đau, chống phù nề, bổ sung calci, Vitamin. 

2. Điều trị phẫu thuật 

a. Chỉ định 

- Gãy hở 

- Chèn ép khoang, tổn thương mạch máu thần kinh. 

- Gãy di lệch mặt khớp >5mm. 

- Trục xương di lệch >5o, hoặc có di lệch xoay. 

- Đưa bệnh nhân sớm trở lại với đời sống xã hội. 

b. Phân loại và phương pháp phẫu thuật 

- SCHATZKER I: gãy tách mâm chày ngoài, nắn kín dưới C-Arm hoặc mổ mở, 

KHX bằng vít xốp 6.5mm. 

- SCHATZKER II: gãy tách và lún mâm chày ngoài: mổ nắn nâng mâm chày, 

KHX bằng nẹp khoá hoặc bằng nẹp vít ± ghép xương mào chậu. 

- SCHATZKER III: gãy lún mâm chày trung tâm. Nâng mâm chày bằng: mổ 

mở, dưới C-Arm hoặc nội soi. Bắt buộc phải ghép xương: ghép xương tự thân, đồng 

loại hay xương nhân tạo, cố định bằng nẹp vít hay vít xốp. 

- SCHATZKER IV: gãy tách mâm chày trong. Loại này hay kèm theo tổn 

thương mạch máu do mâm chày trong cứng hơn mâm chày ngoài nên đòi hỏi lực chấn 

thương mạnh. Mổ KHX bằng nẹp vít, nẹp khoá ± ghép xương, nếu có tổn thương 

mạch máu, phải mổ 1 chân ghép mạch máu. 

- SCHATZKER V: gãy tách và lún 2 mâm chày. Do lực tác động mạnh và ổ 

gãy chảy máu quá nhiều nên rất dễ có tổn thương lóc da ngầm và chèn ép khoang đi 

kèm => Rạch giải ép, rút máu tụ trong khớp gối. Mổ KHX bằng khung cố định ngoài 

kiểu Ilizarov hay nẹp vít, nẹp khoá ± ghép xương. 



 
 

- SCHATZKER VI: gãy 2 mâm chày + những đường gãy kéo dài dến hành 

xương và cắt ngang trụ giữa. Xử trí phần mềm như loại gãy SV. Mổ KHX ± ghép 

xương 

Trong trường hợp gãy mâm chày có tổn thương động mạnh khoeo thì không 

dùng cố định ngoài. 

IV. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Săn sóc vết thương, theo dõi nhiễm trùng vết thương sau mổ, kê cao chân gãy. 

- Tập vận khớp gối, mục tiêu đạt ROM 120o sau 4 tuần. 

- Tập đi không chống chân đau  hoặc chống nhẹ chân đau trong 6-8 tuần. 

- Ở tuần tưhs 8 cho chịu 1 phần sức nặng cơ thể. 

- Theo dõi lành xương trên lâm sàng và X-quang 12 tháng. 

- Thuốc kháng sinh, kháng viêm, giảm đau, chống phù nề, bổ sung Calci, 

vitamin. 

* Dụng cụ trang thiết bị: 

- Máy nội soi, C-Arm. 

- Khung bất động ngoài loại Ilizarov không cản quang. 

- Nẹp khoá, nẹp nâng đỡ kèm vít theo nẹp, vit xốp 6.5. 

- Chỉ khâu sụn chêm dây chằng khâu phần mềm, chỉ khâu mạch máu nếu phẫu 

thuật. 

- Gạc vô trùng cầm máu băng vết thương loại lớn và nhỏ. Băng thun, nẹp vải 

hay bột bó. 

* Thuốc: 

- Kháng sinh: Dùng 1 trong các loại thuốc sau hay phối hợp 2 loại diệt vi trùng 

gram  (+) hay gram  (-). 

+ Nhóm Aminoglycoside. 

+ Nhóm Cephalosporin thế hệ I, II, III. 

+ Nhóm Penicillin + β-Lactamase inhibitors. 

+ Nhóm Quinolone 

+ Nhóm Cloramphenicol 



 
 

+ Nhóm Imidazole 

+ Nhóm Licosamide 

+ Nhóm Penicillin 

+ Nhóm Macrolide 

- Thuốc giảm đau kháng viêm: dùng một trong  các loại sau hay phối hợp: 

+ Thuốc giảm đau: 

Acetaminophen 

Paracetamol + Tramadol 

Paracetamol + Codein 

+ Thuốc giảm đau kháng viêm NSAIDs  ( dạng chích và uống) 

Nhóm acid Floctafenic Floctafenin 

Nhóm acid Floctafeni Aspirin  (acid Acetylsalicylic), Diflunisal, 

Salsalate 

Nhóm Salicylates Ibuprofrn, Naproxen, Fenoprofen, Ketoprofen, 

Flurbiproxen, Oxaprozin, Loxoprofen 

Nhóm dẫn xuất acid Acetic Indomethacin, Sulindac, Etodolac, Ketorolac, 

Diclofenac, Nabumetone 

Nhóm dẫn xuất acid Enolic  (Oxicam) Piroxicam, Meloxicam, Tenoxicam, Droxicam, 

Lornoxicam, Isoxicam 

Nhóm dẫn xuất acid Feanamic  (Fenamates) Acid Mefenamic, acid Meclofanamic, acid 

Flufenamic, acid Tolfenamic 

Nhóm ức chế chọn lọcCOX-2  (Coxibs) Celecoxib, Etoricoxib 

- Giảm phù nề: Chymotrypsin  (Alpha Choay): 2 viên x 3-4 lần/ngày  (uống/ngậm 

dưới lưỡi) 

- Thuốc chống loãng xương: Alendronate, Ibandronate, Risedronate, Xoledronic 

Acid, Denosumab, Raloxifene, Strontium Ranelate, Teriparatide, rPTH,… 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Tuyên truyền và giáo dục trong cộng đồng về luật giao thông và lao động. 

- Cần giáo dục học sinh trong các trường phổ thông cơ sở nguyên nhân gây gãy 

xương để hạn chế các tai nạn xảy ra trong sinh hoạt và trong học đường. 



 
 

- Cần giáo dục cộng đồng sơ cứu tại chỗ tốt các trường hợp gãy xương để hạn 

chế các biến chứng trong gãy xương. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

  XQ : gãy mâm chày  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1.Phác đồ điều trị của BV Chấn thương chỉnh  hình Tp Hồ Chí Minh – NXB Giáo dục 

Việt Nam 2018   ( trang 46 -54 ) 

2.Phác đồ điều trị BV Chợ Rẫy Phần Ngoại khoa – Nhà xuất bản Y học 2013 ( trang 

249-253) 

  



 
 

 

GÃY HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN 

 

I. KHÁI NIỆM 

Gãy 2 xương cẳng chân là gãy dưới khớp gối 5cm và trên khớp cổ chân 5cm. 

II. NGUYÊN NHÂN 

Tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động và chấn thương thể thao 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng 

- Đau, sưng nhiều vùng xương gãy. 

- Mất cơ năng cẳng chân. 

- Cẳng chân di lệch gập góc, ngắn hơn chân lành. 

- Cẳng chân xoay ngoài đổ xuống giường. 

- Sờ thấy thần kinh mạch máu và các tổn thương đi kèm như cột sống, sọ não, 

xương chậu. 

2. Cận lâm sàng 

- X-quang cẳng chân thẳng, nghiêng, lấy luôn khớp gối và khớp cổ chân. 

- CT Scan. 

- Xét nghiệm cận lâm sàng khác 

Xét nghiệm sinh hóa: glucose, ure, creatinine, điện giải đồ, GOT, GPT, protein, 

albumin 

Công thức máu, nhóm máu 

Đông máu cơ bản: PT, APTT, máu chảy, Fibrinogen, co cục máu 

X quang ngực thẳng 

Điện tim  (trong trường hợp có nghi ngờ bệnh lý tim mạch) 

Xét nghiệm nước tiểu  

Xét nghiệm miễn dịch : HIV, HCV, HbSAg 

Tùy trường hợp cụ thể có thể có các chỉ định cận lâm sàng cụ thể khác.  

Phân loại 



 
 

1. Theo tổn thương phần mềm. 

a. Gãy kín: Ổ gãy không thông ra ngoài, chia làm 4 độ  (theo Tscherme) 

- Độ 0: Chấn thương gián tiếp, tổn thương phần mềm không đáng kể. 

- Độ 1: Chấn thương trực tiếp, xây xát da. 

- Độ 2: Dập cơ nhiều, nguy cơ chèn ép khoang. 

- Độ 3: Lóc da ngầm rộng, dập cơ nhiều có khi tổn thương mạch máu và chèn 

ép khoang. 

b. Gãy hở: 4 độ  (theo Gustilo) 

- Độ 1: Vết thương <1cm, tổn thương mô mềm nhẹ. 

- Độ 2: Vết thương >1vm, dập cơ vừa phải, nguy cơ nhiễm trùng vừa phải. 

- Độ 3: Vết thương >10cm, lóc da rộng, dập cơ nhiều, nguy cơ nhiễm trùng cao. 

+ 3A: Đủ phần mềm che xương. 

+ 3B: Không đủ phần mềm che xương. 

+ 3C: Kèm tổn thương mạch máu, thần kinh. 

2. Theo tổn thương xương. 

Phân loại của OTA 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Sơ cứu ban đầu 

- Nẹp bất động chi gãy. 

- Lập đường truyền, phòng chống Shock do mất máu. 

- Giảm đau bằng cách gây tê ổ gãy hoặc thuốc giảm đau NSAIDs  (Celecoxib, 

Ibuprofen, Meloxicam,…), Paracetamol truyền tĩnh mạch. 

2. Điều trị bảo tồn: đối với gãy xương kín, đơn giản, ít di lệch. 

- Bó bột đùi bàn chân, đi 2 nạng không chịu lực, 4-6 tuần. 

- Thay bột Sarmiento đi nạng chịu lực 1 phần trong 2 tuần, sau đó chịu lực hoàn 

toàn. 

. Thuốc giảm đau: 

+ Acetaminophen 

+ Acetaminophen + Codein  (Effralgan Codein) 



 
 

+ Acetaminophen + Tramadol  (Ultracet) 

. Thuốc kháng viêm NSADIS: 

 

Nhóm acid Floctafenic Floctafenin 

Nhóm acid Floctafeni Aspirin  (acid Acetylsalicylic), Diflunisal, 

Salsalate 

Nhóm Salicylates Ibuprofrn, Naproxen, Fenoprofen, Ketoprofen, 

Flurbiproxen, Oxaprozin, Loxoprofen 

Nhóm dẫn xuất acid Acetic Indomethacin, Sulindac, Etodolac, Ketorolac, 

Diclofenac, Nabumetone 

Nhóm dẫn xuất acid Enolic  (Oxicam) Piroxicam, Meloxicam, Tenoxicam, Droxicam, 

Lornoxicam, Isoxicam 

Nhóm dẫn xuất acid Feanamic  (Fenamates) Acid Mefenamic, acid Meclofanamic, acid 

Flufenamic, acid Tolfenamic 

Nhóm ức chế chọn lọcCOX-2  (Coxibs) Celecoxib, Etoricoxib 

. Thuốc tiêu máu bầm: Chymotrypsin  (Alpha Choay): uống 1-2 viên x 2-3 

lần/ngày. 

. Thuốc chống loãng xương: Alen, Ibandronate, Risedronate, Xoledronic Acid, 

Denosumab, Raloxifene, Strontium Ranelate, Teriparatide, rPTH,… 

. Thuốc giãn cơ: Eperisone  (Myonal), Torperisone  (Mydocalm),… 

- Sau mỗi tuần chụp X-quang theo dõi di lệch thứ phát trong 4 tuần đầu, sau đó 

chụp lại mỗi 4 tuần. 

- Tập phục hồi chức nang. 

- Theo dõi sự lành xương trên lâm sàng và X-quang trong 12-16 tháng. 

 (hình) 

3. Điều trị phẫu thuật : đối với những trường hợp chỉ định phẫu thuật kết hợp xương 

a. Gãy kín: 

- Kháng sinh trước mổ: Cephalosporin I, II. III, Nhóm Penicillin + β-Lactamase 

inhibitors. 

- Đối với loại gãy đơn giản, vững đóng đinh nội tuỷ có chốt hoặc không chốt, 

nắn kín hoặc mở ổ gãy có kiểm tra C-Ảm. 



 
 

- Đối với loại gãy nhiều mảnh, phức tạp mở ổ gãy, nắn cố định vững chắc  bằng 

nẹp vít thường hoặc khoá, hoặc dùng nẹp khoá bắc cầu ổ gãy làm dưới C-Arm. 

b. Gãy hở 

- Sử dụng kháng sinh phổ rộng như Cephalosporin III: Ceftazidim  (Fortum),… 

Chích ngừa uốn ván, có thể phối hợp kháng sinh diệt khuẩn kị khí Aminoglycosid  

(Gentamicin, Amikacin,…). 

- Các nhóm kháng sinh có thể sử dụng: 

+ Nhóm Aminoglycoside 

+ Nhóm Cephalosporin thế hệ I, II, III 

+ Nhóm Penicillin + β-Lactamase Inhibitors 

+ Nhóm Quinolone 

+ Nhóm Cloramphenicol 

+ Nhóm Glycopeptide 

+ Nhóm Imidazole 

+ Nhóm Licosamide 

+ Nhóm Penicillin 

+ Nhóm Macrolide 

- Mổ cắt lọc sạch vết thương để hở da đối với vết thương rộng dập nát nhiều. 

- Sau khi cắt lọc sạch có thể KHX bên trong bằng đinh nội tuỷ có chốt hoặc nẹp 

vít thường hoặc khoá  (nẹp vít thân xương, đầu xương). Nếu vết thương tương đối 

sạch, mô mềm còn tốt, dẫn lưu vết thương. 

- Đối với vết thương rộng nguy cơ nhiễm trùng cao, sau khi cắt lọc cần khâu 

che phủ xương, cố định ổ gãy bằng bất động ngoài  (AO, Muller, Orthofix, 

Illizarvo,…). 

- Vết thương mất da nhiều cần xoay vạt da để che phủ thì 2. 

- Nếu có tổn thương thần kinh, mạch máu thì cần khâu nối phục hồi tuần hoàn 

cẳng chân. 

4. Điều trị ngoại trú sau phẫu thuật 

- Tiếp tục sử dụng kháng sinh 5-7 ngày, theo dõi tình trạng nhiễm trùng sau mổ. 



 
 

- Kháng viêm, chống phù nề, bổ sung Calci, Vitamin B, C giúp lành xương, vết 

thương sau mổ. 

- Đi 2 nạng chịu lực 1 phần trong 4 tuần, chịu lực hoàn toàn sau 8 tuần. 

- Chụp X-quang theo dõi lành xương, di lệch sau mổ mỗi 4 tuần, 18-24 tháng. 

- Tập phục hồi chức năng sớm sau mổ. 

* Vật tư tiêu hao 

- Găng tay, gạc vô trùng, Betadin, chỉ tan chậm, chỉ Nylon khâu da. 

- C-Arm hỗ trợ trong mổ. 

- Nẹp vít, nẹp khoá, đinh nội tuỷ, đinh nội tuỷ có chốt, bất động ngoài. 

- Chỉ khâu mạch máu nếu có khâu nối mạch máu. 

5. Phục hồi chức năng 

Giúp phục hồi chức năng và tái tạo sức lao động. 

V.TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tổn thương mạch máu, thần kinh 

- Cần thăm khám kỹ mạch chày trước, chày sau, màu sắc chi. 

- Khám vận động gấp duỗi cổ chân và ngón chân, cảm giác tê bì các ngón. 

- Siêu âm mạch máu, chụp DSA nếu thấy nghi ngờ tổn thương. 

- Đo EMG phát hiện tổn thương thần kinh chày, mác. 

2. Sock do đau, mất máu. 

3. Chèn ép khoang 

  VI. PHÒNG BỆNH 

 - Tuyên truyền và giáo dục trong cộng đồng về luật giao thông và lao động. 

 - Cần giáo dục học sinh trong các trường phổ thông cơ sở nguyên nhân gây gãy 

xương để hạn chế các tai nạn xảy ra trong sinh hoạt và trong học đường. 

- Cần giáo dục cộng đồng sơ cứu tại chỗ tốt các trường hợp gãy xương để hạn 

chế các biến chứng trong gãy xương 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

XQ : gãy xương cẳng chân  
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GÃY MẮT CÁ CHÂN 

 

I. KHÁI NIỆM 

- Gãy hai mắt cá là gãy đầu dưới xương mác và mấu trâm chày kèm đứt hoặc 

không dây chằng chày mác dưới. 

- Gãy mắt cá ngoài + toác gọng chày mác. 

- Gãy bờ sau mặt khớp chày sên của đầu dưới xương chày gọi là gãy mắt cá thứ 

ba. 

II NGUYÊN NHÂN  

Tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động và chấn thương thể thao 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán  

1. Lâm sàng 

- Đau, sưng nhiều vùng xương gãy. 

- Mất cơ năng cổ chân. 

- Cổ chân di lệch gập góc, ngắn hơn chân lành. 

- Khám thần kinh mạch máu và các tổn thương đi kèm như cột sống, sọ não, 

xương chậu. 

2. Cận lâm sàng 

- X-quang cổ  chân thẳng, nghiêng, lấy luôn khớp gối và khớp cổ chân. 

- CT Scan. 

- Xét nghiệm cận lâm sàng khác 

Xét nghiệm sinh hóa: glucose, ure, creatinine, điện giải đồ, GOT, GPT, protein, 

albumin 

Công thức máu, nhóm máu 

Đông máu cơ bản: PT, APTT, máu chảy, Fibrinogen, co cục máu 

X quang ngực thẳng 

Điện tim  (trong trường hợp có nghi ngờ bệnh lý tim mạch) 



 
 

Xét nghiệm nước tiểu  

Xét nghiệm miễn dịch : HIV, HCV, HbSAg 

Tùy trường hợp cụ thể có thể có các chỉ định cận lâm sàng cụ thể khác.  

2. Phân lại theo Weber và Danis 

a. Loại A: gãy 2 mắt cá dưới dây chằng chày mác  (không tổn thương dây chằng 

chày mác dưới) 

b. Loại B: gãy 2 mắt cá, trong đó mắt cá ngoài trên dây chằng mác dưới. Tổn 

thương dây chằng mác dưới và màng gian cốt. 

3. Loại gãy 3 mắt cá của VOLKMANN  (1952) 

Là gãy bờ sau mặt khớp chày sên đầu dưới xương chày + gãy 2 mắt cá. 

4. Gãy hở mắt cá 

IV. ĐIỀU TRỊ 

* Nguyên tắc điều trị: 

- Phục hồi cấu trúc giải phẫu mắt cá, đảm bảo độ vững chắc của gọng chày mác 

cổ chân. 

- Đảm bảo xương lành tốt không nhiễm trung. 

- Phục hồi chức năng khớp cổ chân và toàn thân. 

1. Sơ cứu 

- Đau sưng biến dạng sau chấn thương vùng cổ chân cố định tạm chuyển bệnh 

viện. 

- X-quang: xác định gãy xương mắt cá. 

2. Điều trị:  dựa vào phân loại trên. 

a. Gãy hở: Cắt lọc - KHX 

a. Gãy hở:   

- Loại A và B: Nắn bột cẳng bàn chân. X-quang kiểm tra tốt giữ bột 6-8 tuần. 

Tập vận động trong bột. 

- X-quang sau nắn không tốt: Mổ KHX. 

- Loại gãy 3 mắt cá:  diện tích khớp đầu dưới xương chày  (theo diện trước 

sau). Lớn hơn 1/3 thì mổ KHX. 



 
 

* Các phương tiện KHX:  nẹp vít, vít xốp, chỉ thép, kim Kischner. 

- X-quang kiểm tra sau nắn không tốt là khi: 

+ Khe khớp không đều hoặc toác rộng gọng chày mác. 

+ Kênh mặt khớp >3mm/ 

+ Chèn mảnh gãy trong khe khớp. 

+ Chèn dây chằng, bao khớp vào ổ gãy không nắn sửa xương tốt được. 

- Sử dụng kháng sinh phổ rộng như Cephalosporin III: Ceftazidim  (Fortum),… 

Chích ngừa uốn ván, có thể phối hợp kháng sinh diệt khuẩn kị khí Aminoglycosid  

(Gentamicin, Amikacin,…). 

- Các nhóm kháng sinh có thể sử dụng: 

+ Nhóm Aminoglycoside 

+ Nhóm Cephalosporin thế hệ I, II, III 

+ Nhóm Penicillin + β-Lactamase Inhibitors 

+ Nhóm Quinolone 

+ Nhóm Cloramphenicol 

+ Nhóm Glycopeptide 

+ Nhóm Imidazole 

+ Nhóm Licosamide 

+ Nhóm Penicillin 

+ Nhóm Macrolide 

. Thuốc giảm đau: 

+ Acetaminophen 

+ Acetaminophen + Codein  (Effralgan Codein) 

+ Acetaminophen + Tramadol  (Ultracet) 

. Thuốc kháng viêm NSADIS: 

Nhóm acid Floctafenic Floctafenin 

Nhóm acid Floctafeni Aspirin  (acid Acetylsalicylic), 

Diflunisal, Salsalate 



 
 

Nhóm Salicylates Ibuprofrn, Naproxen, Fenoprofen, 

Ketoprofen, Flurbiproxen, Oxaprozin, 

Loxoprofen 

Nhóm dẫn xuất acid Acetic Indomethacin, Sulindac, Etodolac, 

Ketorolac, Diclofenac, Nabumetone 

Nhóm dẫn xuất acid Enolic  (Oxicam) Piroxicam, Meloxicam, Tenoxicam, 

Droxicam, Lornoxicam, Isoxicam 

Nhóm dẫn xuất acid Feanamic  (Fenamates) Acid Mefenamic, acid Meclofanamic, 

acid Flufenamic, acid Tolfenamic 

Nhóm ức chế chọn lọcCOX-2  (Coxibs) Celecoxib, Etoricoxib 

. Thuốc tiêu máu bầm: Chymotrypsin  (Alpha Choay): uống 1-2 viên x 2-3 

lần/ngày. 

. Thuốc chống loãng xương: Alen, Ibandronate, Risedronate, Xoledronic Acid, 

Denosumab, Raloxifene, Strontium Ranelate, Teriparatide, rPTH,… 

. Thuốc giãn cơ: Eperisone  (Myonal), Torperisone  (Mydocalm),… 

- Mổ cắt lọc sạch vết thương để hở da đối với vết thương rộng dập nát nhiều. 

- Sau khi cắt lọc sạch có thể KHX bên trong bằng đinh, nẹp, vít. Nếu vết thương 

tương đối sạch, mô mềm còn tốt, dẫn lưu vết thương. 

- Đối với vết thương rộng nguy cơ nhiễm trùng cao, sau khi cắt lọc cần khâu che phủ 

xương, cố định ổ gãy bằng bất động ngoài  (AO, Muller, Orthofix, Illizarvo,…). 

- Vết thương mất da nhiều cần xoay vạt da để che phủ thì 2. 

- Nếu có tổn thương thần kinh, mạch máu thì cần khâu nối phục hồi tuần hoàn. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

 Theo dõi liền vết thương 

 Tập vận động trong bột - sau 4 tuần có thể đi chống chân chịu 1 phần sức nặng     

trong bột. 

Tiếp tục tập vận động cổ chân sau khi bỏ bột. 

 Ca mổ KHX  tập vận động cổ chân sớm. 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Tuyên truyền và giáo dục trong cộng đồng về luật giao thông và lao động. 



 
 

- Cần giáo dục học sinh trong các trường phổ thông cơ sở nguyên nhân gây gãy 

xương để hạn chế các tai nạn xảy ra trong sinh hoạt và trong học đường. 

- Cần giáo dục cộng đồng sơ cứu tại chỗ tốt các trường hợp gãy xương để hạn 

chế các biến chứng trong gãy xương. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

  XQ : gãy mắt cá chân  
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GÃY CỔ XƯƠNG ĐÙI 

 

I. KHÁI NIỆM 

 Gãy cổ xương đùi là gãy phần cổ giải phẩu xương đùi, ổ gãy nằm trong bao 

khớp háng hay còn gọi là gãy nội khớp. 

 Lứa tuổi hay gặp nhất là ở người già, gãy thường lâu lành, có nhiều biến chứng. 

II. NGUYÊN NHÂN  

Tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động và chấn thương thể thao 

III.  CHẨN ĐOÁN  

1. Lâm sàng: 

Người bệnh sau khi có chấn thương vùng khớp háng do ngã, TNGT, TNLĐ…  

1.1  Triệu chứng cơ năng:  

- Hạn chế, bất lực vận động sau tai nạn, BN không thể đi lại được. 

- Người bệnh kêu đau ở háng sau tai nạn.  

1.2  Triệu chứng thực thể:  

-  Chân đau xoay ngoài và khi thay đổi tư thế, ngắn chi, gối hơi gấp, bàn chân 

đổ xuống mặt giường  (khi gãy có di lệch).  

-  Ít khi có vết bầm  vùng háng.  

-  Ấn đau chói vùng trước háng  (ngay trước cổ xương đùi).  

-  Đau ở háng khi gõ dồn ở gót chân, xoay bàn chân. 

1.3 Triệu chứng toàn thân 

Có thể có các dấu hiệu của Shock chấn thương. 

2. Cận lâm sàng 

2.1. X quang 

Chụp khung chậu thẳng lấy khớp háng hai bên, bên gãy chụp tư thế nghiêng 

  X- Quang cổ xương đùi nghiêng:  

- Tư thế: Kiểu chân ếch   (Khi đầu đèn không xoay được) .  

-  Hình ảnh: Mất liên tục các bè xương và vỏ xương vùng cổ xương đùi.  



 
 

2.2. CT Scanner : Xác định được đường gãy, độ di lệch, mảnh vỡ và có ích trong 

chẩn đoán phân biệt gãy xương bệnh lý.  

2.3. CT-Scanner dựng hình 3D 

Trên phim này thể hiện được tình trạng khớp giả và mức độ tổn thương của 

xương. 

2.4 M.R.I: Cho biết tình trạng hoại tử chỏm, cổ xương đùi.  

2.5  Xét nghiệm khác 

Xét nghiệm sinh hóa: glucose, ure, creatinine, điện giải đồ, GOT, GPT, protein, 

albumin 

Công thức máu, nhóm máu 

Đông máu cơ bản: PT, APTT, máu chảy, Fibrinogen, co cục máu 

X quang ngực thẳng 

Điện tim  (trong trường hợp có nghi ngờ bệnh lý tim mạch) 

Xét nghiệm nước tiểu  

Xét nghiệm miễn dịch : HIV, HCV, HbSAg 

Tùy trường hợp cụ thể có thể có các chỉ định cận lâm sàng cụ thể khác.  

2.5. Chẩn đoán mức độ 

 Dựa theo phân loại gãy cổ xương đùi chúng ta có được mức độ di lệch xương 

gãy giúp tiên lượng và chỉ định điều trị:  

2.5.1.Theo Garden 

 Dựa vào các tương quan hiện có của các thớ xương dọc. Nếu sự tương quan 

còn  được duy trì, tức sự di lệch ít quan trọng và sự nuôi dưỡng chỏm sẽ tốt nhờ bao 

khớp còn nguyên vẹn. Tiên lượng sẽ tốt. 

Độ I: Gãy không hoàn toàn hay còn gọi gãy dạng cài nhau, các bè xương phía 

dưới còn nguyên vẹn. 

Độ II: Là gãy hoàn toàn nhưng không di lệch, X quang cho thấy một đường 

gãy đi ngang qua cổ xương đùi nhưng các bè xương còn giữ hướng thẳng nhưng bị 

lực ép giữa các xương gãy. 



 
 

Độ III: Gãy hoàn toàn với di lệch một phần. Thường bị ngắn chi và đầu ngoại 

vi xoay ngoài. 

Độ IV: Gãy rất di lệch, đầu xương tự do trong ổ cối, chỗ gãy tiếp xúc với dây 

chằng tròn, các thớ xương song song nhưng tách rời ra. Chỏm sẽ đe doạ hoại tử. 

2.5.2. Theo Pauwels 

Pauwels I: Đường gãy tạo với đường nằm ngang 1 góc tương đương 30 độ,  dễ 

liền xương. 

Pauwels II: Góc tạo nên do hướng gãy và đường chân trời là 30 đến 70 độ, tiên 

lượng liền xương khó. 

Pauwels III: Góc tạo nên do hướng gãy và đường chân trời trên 70 độ, tiên 

lượng rất khó liền xương. 

III. ĐIỀU TRỊ 

1. Mục tiêu: 

 Tùy theo tuổi, tình trạng toàn thân, tại chỗ, mức độ di lệch… có chỉ định điều 

trị cho phù hợp với từng giai đoạn bệnh. 

+ Phục hồi về giải phẫu và chức năng. 

+ Tập vận động sớm. 

2. Sơ cứu: 

- Bất động:  Chúng ta có thể thực hiện 1 trong các phương pháp bất động như; 

Bó bột chống xoay, nẹp vải chống xoay với chân dang 150, gối gấp 100. Nẹp gỗ với 

tư thế 3 thanh. 

- Giảm đau toàn thân. 

- Bù dịch, khối lượng tuần hoàn, chống Shock cho nguời bệnh  (nếu có) 

3. Điều trị bảo tồn 

3.1. Chỉ định 

- Gãy cổ xương đùi mức độ I, II theo Garden, mức I theo Pauwels. 

- Bệnh nhân đang giai đoạn shock. 

- Có vết thương phần mềm vùng phẫu thuật. 



 
 

- Có các bệnh lý mạn tính toàn thân  (tiểu đường, huyết áp, nhiêm khuẩn…) 

giai đoạn chưa ổn định. 

3.2. Chống chỉ định 

Bệnh nhân không đồng ý can thiệp thủ thuật 

3.3. Phương pháp 

3.3.1. Điều trị bảo tồn 

- Thuốc giảm đau: 

+ Acetaminophen 

+ Paracetamol + Tramadol 

+ Paracetamol + Codein 

+ Thuốc giảm đau kháng viêm NSAIDs  ( dạng chích và uống) 

Nhóm acid Floctafenic Floctafenin 

Nhóm acid Floctafeni Aspirin  (acid Acetylsalicylic), Diflunisal, Salsalate 

Nhóm Salicylates Ibuprofrn, Naproxen, Fenoprofen, Ketoprofen, 

Flurbiproxen, Oxaprozin, Loxoprofen 

Nhóm dẫn xuất acid Acetic Indomethacin, Sulindac, Etodolac, Ketorolac, 

Diclofenac, Nabumetone 

Nhóm dẫn xuất acid Enolic  (Oxicam) Piroxicam, Meloxicam, Tenoxicam, Droxicam, 

Lornoxicam, Isoxicam 

Nhóm dẫn xuất acid Feanamic  

(Fenamates) 

Acid Mefenamic, acid Meclofanamic, acid 

Flufenamic, acid Tolfenamic 

Nhóm ức chế chọn lọcCOX-2  (Coxibs) Celecoxib, Etoricoxib 

- Giảm phù nề: Chymotrypsin  (Alpha Choay): 2 viên x 3-4 lần/ngày  (uống/ngậm 

dưới lưỡi) 

- Thuốc chống loãng xương: Alendronate, Ibandronate, Risedronate, Xoledronic 

Acid, Denosumab, Raloxifene, Strontium Ranelate, Teriparatide, rPTH,… 

3.3.2. Thủ thuật 

- Bó bột hoặc đeo nẹp chống xoay. 

- Xuyên đinh kéo liên tục 

3.4. Điều trị phẫu thuật 

3.4.1 Phẫu thuật kết xương 



 
 

a) Chỉ định 

- Gãy cổ xương đùi mức độ II, theo phân độ của Garden, mức độ II, III theo Pauwels. 

b) Chống chỉ định 

* Tuyệt đối 

- Gãy cổ xương đùi mức độ IV theo phân độ của Garden, mức độ III theo Pauwels 

- Khớp giả, tiêu chỏm sau gãy xương 

* Trì hoãn 

- Mắc bệnh nội khoa giai đoạn chưa ổn định 

- Bệnh nhân trong giai đoạn Shock chấn thương. 

- Bệnh nhân không đồng ý phẫu thuật 

c) Phương pháp 

- Kết hợp xương ngoài bao khớp, dưới màn tăng sáng  (C.Arm) bằng vít hoặc nẹp vít 

- Phẫu thuật mổ mở KHX  

3.4.2. Phẫu thuật thay khớp háng 

a) Chỉ định 

- Gãy cổ xương đùi mức độ III, IV theo phân độ của Garden, mức độ II, III theo 

Pauwels. 

- Chậm liền xương, khớp giả, tiêu cổ xương đùi. 

- Gãy cổ xương đùi người lớn tuổi. 

b) Chống chỉ định 

- Gãy mới cổ xương đùi mức độ I,II theo phân độ của Garden, mức độ I theo Pauwels.  

* Chống chỉ định tương đối 

- Giai đoạn Shock chấn thương. 

- Đang mắc các bệnh nội khoa giai đoạn chưa ổn định 

Đang có vết thương phần mềm vùng phẫu thuât 

c) Phương pháp 

 Tùy theo tuổi, chất lượng xương, tình trạng toàn thân của bệnh nhân mà quyết 

định thay khớp toàn phần hay bán phần. 



 
 

 Thay khớp háng bán phần có xi măng, hoặc không xi măng với bệnh nhân tuổi 

cao.  

Người có chất lượng xương tốt thay khớp háng bán phần không xi măng.  

Người bệnh có loãng xương: Thay khớp háng bán phần có xi măng. 

    Người trẻ chất lượng xương tốt thay khớp háng toàn phần không xi măng 

Thuốc :  

- Kháng sinh: Dùng 1 trong các loại thuốc sau hay phối hợp 2 loại diệt vi trùng gram  

(+) hay gram  (-). 

+ Nhóm Aminoglycoside 

+ Nhóm Cephalosporin thế hệ I, II, III 

+ Nhóm Penicillin + β-Lactamase Inhibitors 

+ Nhóm Quinolone 

+ Nhóm Cloramphenicol 

+ Nhóm Glycopeptide 

+ Nhóm Imidazole 

+ Nhóm Licosamide 

+ Nhóm Penicillin 

+ Nhóm Macrolide 

- Thuốc giảm đau kháng viêm: dùng một trong  các loại sau hay phối hợp: 

+ Thuốc giảm đau: 

Acetaminophen 

Paracetamol + Tramadol 

Paracetamol + Codein 

+ Thuốc giảm đau kháng viêm NSAIDs  ( dạng chích và uống) 

 

Nhóm acid Floctafenic Floctafenin 

Nhóm acid Floctafeni Aspirin  (acid Acetylsalicylic), Diflunisal, 

Salsalate 

Nhóm Salicylates Ibuprofrn, Naproxen, Fenoprofen, Ketoprofen, 

Flurbiproxen, Oxaprozin, Loxoprofen 



 
 

Nhóm dẫn xuất acid Acetic Indomethacin, Sulindac, Etodolac, Ketorolac, 

Diclofenac, Nabumetone 

Nhóm dẫn xuất acid Enolic  (Oxicam) Piroxicam, Meloxicam, Tenoxicam, Droxicam, 

Lornoxicam, Isoxicam 

Nhóm dẫn xuất acid Feanamic  

(Fenamates) 

Acid Mefenamic, acid Meclofanamic, acid 

Flufenamic, acid Tolfenamic 

Nhóm ức chế chọn lọcCOX-2  (Coxibs) Celecoxib, Etoricoxib 

- Giảm phù nề: Chymotrypsin  (Alpha Choay): 2 viên x 3-4 lần/ngày  (uống/ngậm 

dưới lưỡi) 

- Thuốc chống loãng xương: Alendronate, Ibandronate, Risedronate, Xoledronic 

Acid, Denosumab, Raloxifene, Strontium Ranelate, Teriparatide, rPTH,… 

3.5. Chế độ dinh dưỡng và điều trị phục hồi chức năng:  

- Đảm bảo chế độ dinh dưỡng phù hợp, chế độ ăn đảm bảo năng lượng, giàu chất 

xơ, dễ tiêu hóa. Đối với BN có kèm theo bệnh nội khoa cần có chế độ ăn riêng cần có 

sợ tư vấn của chuyên khoa dinh dưỡng. 

- Tập vận động sớm chống biến chứng có thể xẩy ra: loét, thuyên tắc mạch, cứng 

khớp… 

- Kiểm tra thường xuyên bằng chẩn đoán hình ảnh và các xét nghiệm cần thiết 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Sự lành vết thương, nhiễm trùng sau mổ. 

Theo dõi lành xương trên lâm sàng và X-quang 6-12 tháng. 

Giúp bệnh nhân phục hồi chức năng chân bệnh, tái tạo sức lao động. 

Biến chứng 

- Nhiễm trùng 

- Viêm khớp sau chấn thương. 

- Mất tầm vận động khớp háng 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Tuyên truyền và giáo dục trong cộng đồng về luật giao thông và lao động. 

- Cần giáo dục học sinh trong các trường phổ thông cơ sở nguyên nhân gây gãy 

xương để hạn chế các tai nạn xảy ra trong sinh hoạt và trong học đường. 



 
 

- Cần giáo dục cộng đồng sơ cứu tại chỗ tốt các trường hợp gãy xương để hạn chế 

các biến chứng trong gãy xương 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN  

   XQ : có gãy cổ xương đùi  

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

1.Phác đồ điều trị của BV Chấn thương chỉnh  hình Tp Hồ Chí Minh – NXB Giáo dục 

Việt Nam 2018   ( trang 32 -34 ) 

2.Phác đồ điều trị BV Chợ Rẫy Phần Ngoại khoa – Nhà xuất bản Y học 2013  ( trang 

239-247) 

  



 
 

 

TỔN THƯƠNG DÂY CHẰNG VÙNG GỐI 

 

I. KHÁI NIỆM 

Là tổn thương các dây chằng giữ vững khớp gối  (dây chằng chép trước, chéo 

sau và dây chằng bên), thông thường có kèm theo tổn thương bao khớp, đôi khi tổn 

thương cả sụn chêm và các cơ giữ vững khớp quanh gối. 

II NGUYÊN NHÂN  

Tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động và chấn thương thể thao 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng 

Các dấu hiệu Lachman, ngăn kéo trước, bán trật xoay, ngăn kéo sau, dấu hiệu 

lõm ra sau, dấu bán trật xoay ngoài, dạng gối  (valgus), khép gối  (varus). 

2. Cận lâm sàng 

- X-quang: khớp gối thẳng - nghiêng, khớp gối động  (ngăn kéo trước - sau; 

dạng - khép). 

- Chụp cổng hưởng từ  (MRI). 

- Các cận lâm sàng khác: Doppler mạch máu, MSCT, DSA,… Sử dụng khi nghi 

ngờ có tổn thương mạch máu kèm theo. 

- N- Xét nghiệm cận lâm sàng khác 

Xét nghiệm sinh hóa: glucose, ure, creatinine, điện giải đồ, GOT, GPT, protein, 

albumin 

Công thức máu, nhóm máu 

Đông máu cơ bản: PT, APTT, máu chảy, Fibrinogen, co cục máu 

X quang ngực thẳng 

Điện tim  (trong trường hợp có nghi ngờ bệnh lý tim mạch) 

Xét nghiệm nước tiểu  

Xét nghiệm miễn dịch : HIV, HCV, HbSAg 



 
 

Tùy trường hợp cụ thể có thể có các chỉ định cận lâm sàng cụ thể khác ội soi: 

là bước cuối cùng xác định chẩn đoán và xử lý thương tổn. 

3. Phân độ 

Chia làm 3 độ: 

- Tổn thương độ 1: chỉ rách một số tối thiểu các thớ sợi của dây chằng, xem như 

giãn dây chằng. Tổn thương giải phẫu không đáng kể. 

- Tổn thương độ 2: rách nhiều thớ sợi của dây chằng hơn, xem như rách dây 

chằng. Đối với tổn thương độ 1 và độ 2 các dây chằng còn giữ sự liên tục và chưa gây 

tình trạng chênh vênh k hớp. 

- Tổn thương độ 3: dây chằng bị đứt hoàn toàn, mất sự liên tục và gây chênh 

vênh khớp  (nhẹ: <5mm; trung bình: 5-10mm; nặng: >10mm). 

VI. ĐIỀU TRỊ  

1. Điều trị bảo tồn 

a. Chỉ định, phương pháp điều trị 

- Chỉ định: tổn thương độ 1 và độ 2, tổn thương độ 3 chờ lịch mổ. 

- Phương pháp: chườm lạnh, nẹp Zimmer bất động gối duỗi 2-4 tuần, vật lý trị 

liệu. 

b. Thuốc sử dụng: 

- Actaminophen  (Paracetamol) 0.5 uống 3-4 lần mỗi ngày. 

- Nhóm thuốc giảm đau chống viêm không steroids: chỉ định giảm đau, kháng 

viêm tạm thời đối với bệnh nhân. Nếu sử dụng nhóm thuốc này lâu dài phải theo dõi 

lâm sàng tác dụng phụ như loét dạ dày, tá tràng và các ảnh hưởng trên chức năng gan, 

thận,… Cần tiến hành xét nghiệm máu theo dõi chức năng gan, thận, định kỳ mỗi 3 

tháng. Cẩn thận khi sử dụng đối với bệnh nhân có tiền căn tim mạch, hen phế quản. 

. Naproxen 200-500mg, uống 2 lần mỗi ngày 

. Ibuprofen 200-400 uống 4 lần mỗi ngày 

. Diclofenac 50mg uống 3 lần mỗi ngày. 

. Meloxicam 7.5mg uống 2 lần mỗi ngày 

. Celecoxib 100-200mg uống 1 lần mỗi ngày 



 
 

. Etoricoxib 60mg uống từ 1-2 lần mỗi ngày 

- Nhóm thuốc giảm đau trung ương: 

. Tramadol 50mg uống mỗi 6 giờ không quá 200mg mỗi ngày. 

c. Theo dõi: tình trạng viêm - đau khớp gối, tầm độ khớp gối, độ lỏng - độ vững 

khớp gối. 

d. Tái khám: theo hẹn, 

2. Điều trị phẫu thuật  

2.1. Chỉ định và phương pháp: 

Phẫu thuật tái tạo lại dây chằng cho các tổn thương độ 3 

- Thời điểm phẫu thuật: sau chấn thương >3 tuần. 

. Khi gối hết sưng, hết viêm. 

. Trương lực cơ và tầm độ khớp gối trở về bình thường hoặc gần bình thường. 

. Thời điểm này có thể sớm hơn, khi có tổn thương sụn chêm gây kẹt khớp, 

bệnh nhân không thể tập co gối được. 

- Chuẩn bị bệnh nhân: 

. Giải thích rõ các đường mổ để lấy mảnh ghép. 

. Khám đánh giá lại mức độ lỏng lẻo  (chênh vênh) của khớp gối, tầm độ khớp, 

mức độ teo cơ; trương lực cơ  (đo đạt và ghi sổ hồ sơ sánh bênh lành). 

. Chỉ số chức năng khớp gối: Lysholm, Terner, IKDC  (ghi hồ sơ). 

- Chuẩn  bị trang bị và dụng cụ. 

. Hệ thống cắt đốt nội soi khớp. 

. Hệ thống cắt đốt nội soi  (arthrocare). 

. Dụng cụ và chỉ chuyên biệt khâu sụn chêm. 

. Vít chốt cố định  (Endo, XO, Retro,…), vít dây chằng chép tự tiêu chẹn đường 

hầm. 

. Kim Kirchner 2.4mm dùng để hướng dẫn khoan đường hầm. 

- Mảnh ghép có thể sử dụng: 

. Mảnh ghép tự thân  (Autograft): gân cơ thon - bán gân, gân cơ mác dài, gân 

bánh chè,… 



 
 

. Mảnh ghép đồng loại  (Allograft): nếu có. 

- Phương pháp tái tạo dây chằng qua nội soi: Bệnh nhân tuổi từ 16-50, khi sụn 

tiếp hợp đã hàn, khớp gối chưa thoái  hoá. 

a. Dây chằng chéo trước  (DCCT): 

- Chỉ định: 

. Đứt hoàn toàn DCCT. 

. Đứt bán phần DCCT, nhưng gối mất vững hay bị sụm gối. 

. Đứt bán phần DCCT, kèm rách sụn chêm gây kẹt khớp. 

- Kỹ thuật tái tạo DCCT 1 bó: bó trước - trong 

. Sử dụng 2 vít dây chằng chéo tự tiêu 

+ Định hướng khoan đường hầm chày và đường hầm đùi theo vị trí bám của bó 

trước - trong của DCCT vào mâm chày và mặt trong lồi cầu ngoài xương đùi. 

+ Luồn mảnh ghép vào đường hầm rồi cố định phía đùi bằng 1 vít dây chằng 

chép tự tiêu, phía chày cũng bằng 1 vít dây chằng chéo tự tiêu. 

. Sử dụng 1 vít chốt cố định và 1 vít dây chằng chéo tự tiêu. 

+ Định hướng khoan đường hầm chày và đường hầm đùi theo vị trí bám của bó 

trước - trong của DCCT vào mâm chày và mặt trong lồi cầu ngoài xương đùi. 

+ Luồn mảnh ghép vào đường hầm qua vòng treo gân để cố định phía đùi bằng 

vít chốt cố định. 

+ Căng và cố định mảnh ghép phía đường hầm chày bằng vít dây chằng chéo 

tự tiêu, tư thế gối gấp 20-30o. 

. Sử dụng 2 vít chốt cố định  (kỹ thuật all - inside) 

+ Dùng vít chốt cố định ở cả đường hầm đùi và chày, ưu điểm là có thể thiết kế 

được mảnh ghép có đường kính lớn. 

- Kỹ thuật tái tạo DCCT 2 bó: bó trước trong và bó sau ngoài. 

. Sử dụng cho mỗi bó 1 vít chốt cố định và 1 vít dây chằng chéo tự tiêu. 

b. Dây chằng chép sau  (DCCS): 

- Chỉ định: 

. Đứt hoàn toàn DCCS kèm mất vững khớp gối dai dẳng. 



 
 

. Đứt DCCS, kèm rách sụn chêm gây kẹt khớp. 

. Đứt DCCS đơn thuần, gối không mất vững thì có thể bảo tồn. 

- Kỹ thuật tái tạo DCCS 1 bó: bó trước - ngoài 

. Sử dụng 2 vít dây chằng chéo tự tiêu 

+ Định hướng khoan đường hầm chày và đường hầm đùi theo vị trí bám của bó 

trước - ngoài của DCCS vào mâm chày và mặt ngoài lồi cầu trong xương đùi. 

+ Luồn mảnh ghép vào đường hầm và cố định bằng 2 vít dây chằng chéo tự tiêu 

ở cả đùi và chày. 

. Sử dụng 1 vít chốt cố định và 1 vít dây chằng chéo tự tiêu 

+ Định hướng khoan đường hầm chày và đường hầm đùi theo vị trí bám của bó 

trước - ngoài của DCCS vào mâm chày và mặt ngoài lồi cầu trong xương đùi. 

+ Luồn mảnh ghép vào đường hầm qua vòng treo gân để cố định phía đùi bằng 

vít chốt cố định. 

+ Căng và cố định mảnh ghép phía đường hầm chày bằng vít dây chằng chéo 

tự tiêu, tư thế gối gấp 90o. 

c. Dây chằng bên trong  (DCBT): 

- Chỉ định: 

. Chênh vênh gối nặng, toác khe khớp trong khi khám >10mm. 

. Đầu đứt của DCBT chèn khe khớp gối. 

. Đứt DCBT kèm đứt DCCT. 

. Chênh vênh gối nhẹ  (<5mm), trung bình  (5-10mm) có thể bảo tồn. 

- Phương pháp mổ: 

. Mổ mở khâu lại DCBT khi tổn thương <3 tuần. 

. Mổ tái tạo lại DCBT khi tổn thương cũ sau 3 tuần. 

d. Dây chằng bên ngoài - góc sau ngoài: 

- Tổn thương hiếm gặp. 

- Thường phối hợp với tổn thương DCCT, DCCS. 

- Cần thiết mổ tái tạo lại phức hợp góc sau ngoài này. 

e. Vật tư tiêu hao: 



 
 

- Vít cố định  (XO button -Livantec, Endo button - Smith nephew, Retro button 

– Stryker…) 

- Vít dây chằng chéo tự tiêu các cỡ 

- Lưỡi bào xương, lưỡi mài xương,  

- Dây nước nội soi khớp 

-  Đầu đốt nội soi  (Arthrocare) 

- Bình dẫn lưu vết mổ: 1 cái 

2.2. Hậu phẫu 

- Nẹp Zimmer bảo vệ tư thế gối duỗi. 

- Rút dẫn lưu sau 24-48 giờ. 

- Chườm lạnh. 

- Tập gồng cơ, gấp duỗi cổ chân, nâng chân với nẹp. 

- Đi nạng với nẹp bảo vệ, chịu lực nhẹ. 

- Khi bệnh ổn định thì ra viện, hẹn tái khám và tập vật lý trị liệu theo lịch. Kết 

thúc điều trị 6-12 tháng, tuỳ dây chằng tổn thương. 

2.3 .Thuốc sử dụng 

- Sử dụng kháng sinh  

 Kháng sinh sử dụng trong phẫu thuật  khớp gối 

 Kháng sinh thường dùng đường 

tĩnh mạch 

Lựa chọn thay thế trên người bị dị 

ứng β-lactamase 

Penicillin + β-

lactamase inhibitors 

Amoxillin + Clavulanic acid  

(Augmentin) 1.2 lg/lọ x 3 lần/ ngày 

Clindamycin 0.6g/lọ x 2-3 lần/ngày 

Vancomycin 1g/100ml nước muối 

đẳng trương truyền trong 30 phút x 2 

lần/ngày 

Ampicillin + Sulbactam  (Unasyn) 

1.5g/lọ x 3 lần/ngày 

Thuốc Aminoglycoside như: 

-Gentamycin 80mg/1 lọ x 2 lần. 

Tiêm bắp 

-Amikacin 0.5g x1-2 lần tiêm bắp 

-Netilmicin 0.1g x 1-2 lần tiêm bắp 

Cephalosporin I Ví dụ: Cefazolon 
Imipenam  (Tienam) 0.5g 

50mg/kg/24 giờ chia làm 2 lần pha 



 
 

trong nước muối đẳng trương truyền 

tĩnh mạch trong 1 giờ. 

Cephalosporin II Ví dụ: Cefuroxime 750mg  

Cephalosporin III 

Ceftriaxone  (Rocephin) 1g/lọ x 2 

lần/ngày 

Ceftazidim 1g/lọ x lần/ngày 

 

 

 Bảng liều chi tiết sử dụng kháng sinh 

Tên kháng sinh 
Liều dùng trong 24h 

Thời gian 

bán thải 

Người lớn Trẻ em  

Ampicillin-

sulbactam 

3g  (Ampicillin 2g sulbactam 

1g) 

50mg/kg  (Ampicillin) 0.8 -1.3 

Ampicillin 2g 50mg/kg 1-1.9 

Aztreonam 2g 30mg/kg 1.3-2.4 

Cefazolin 2g, 3g  (đối với BN cân nặng 

≥120kg) 

30mg/kg 1.2-2.2 

Cefuroxime 1.5g 50mg/kg 1-2 

Cefotaxime 1g 50mg/kg 0.9-1.7 

Cefoxitin 2g 40mg/kg 0.7-1.1 

Cefotetan 2g 40mg/kg 2.8-4.6 

Ceftriaxone 2g 50-75mg/kg 5.4-10.9 

Ciprofloxaxin 400mg 10mg/kg 3-7 

Clindamycin 900mg 10mg/kg 2-4 

Ẻtapenem 1g 15mg/kg 3-5 

Fluconazole 400mg 6mg/kg 30 

Gentamicin 5mg/kg  (tính trên cân nặng, 

sử dụng liều duy nhất trong 

ngày) 

2.5mg/kg  (liều tính dựa vào 

cân nặng) 

2-3 

Levofloxaxin 500mg 10mg/kg 6-8 

Metronidazole 500mg 15mg/kg 

Sơ sinh cân nặng<1200g nên 

dùng liều duy nhất 7.5mg/kg  

6-8 



 
 

Moxiflozacin 400mg 10mg/kg  8-15 

Piperacillin-

tazobactam 

3.375g 3.375g 0.7-1.2 

Vancomycin 15mg/kg 15mg/kg 4-8 

 

Phẫu thuật tái tạo dây chằng khớp gối là loại mổ sạch còn gọi là loại I - phẫu thuật 

sạch. Thông thường tiêm trước rạch da từ 30-45 phút tuỳ phẫu thuật viên duy trì thêm 

sau mổ từ 5-7 ngày. 

- Thuốc giảm đau: 

. Acetaminophen  (Paracetamol, Panadol, Efferalgan) 0.5 - 1gx1-3 lần/người. 

. Ngày đầu hậu phẫu có thể trueyenf TM, sau đó dùng đường uống. 

. Acetaminophen + Codein  (Efferalgan Codein) 0.5-1gx1-3 lần/ngày. 

. Acetaminophen  + Tramadol  (Ultracet) 1 viên x3-4 lần/ngày. 

- Thuốc kháng viêm NSAIDs: 

. Meloxicam  (Mobic) 7.5mg 1 viên x 1-2 lần/ngày 

Ngày đầu hậu phẫu có thể tiêm bắp. 

. Pỉoxicam  (Brexin, Felden,..) uống hoặc tiêm bắp 20mg mỗi ngày. 

- Thuốc tiêu máu bầm: 

. Chymotryspin 1-2 viên x 2-3 lần/ngày. 

2.4. Theo dõi: các biến chứng sớm. 

2.5. Tái khám: ra viện tái khám theo hẹn. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Theo dõi vết mổ, tập vật lý trị liệu sau mổ 

Theo dõi biến chứng : 

1. Tổn thương mạch máu vùng khoeo. 

2. Liệt do ga rô. 

3. Tụ máu khớp gối. 

4. Nhiễm trùng sớm và muộn. 

5. Dị ứng dụng cụ. 

6. Tuột mảnh ghép. 



 
 

7. Dãn mảnh ghép, mảnh ghép bị tiêu huỷ. 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Tuyên truyền và giáo dục trong cộng đồng về luật giao thông và lao động. 

- Cần giáo dục học sinh trong các trường phổ thông cơ sở nguyên nhân gây gãy xương 

để hạn chế các tai nạn xảy ra trong sinh hoạt và trong học đường. 

- Cần giáo dục cộng đồng sơ cứu tại chỗ tốt các trường hợp gãy xương để hạn chế các 

biến chứng trong gãy xương. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

  MRI : có tổn thương dây chằng khớp gối 

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

1.Phác đồ điều trị của BV Chấn thương chỉnh  hình Tp Hồ Chí Minh – NXB Giáo dục 

Việt Nam 2018   ( trang 100 -110 ) 

2.Phác đồ điều trị BV Chợ Rẫy Phần Ngoại khoa – Nhà xuất bản Y học năm 2013  ( 

trang 249 – 253) 

  



 
 

 

Phần : PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ  

KHOA PHẪU THUẬT THẦN KINH – CỘT SỐNG 

 

CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG 

(S06.7 – Tổn thương nội sọ có hôn mê kéo dài) 

 

I. KHÁI NIỆM  

Chấn thương sọ não nặng là một tổn thương mà có thang điểm Glasgow ≤ 8 điểm, 

tỉ lệ tử vong cao và để lại di chứng nặng nề[1].  

II. NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ CHẤN THƯƠNG 

2.1. Nguyên nhân 

- Tai nạn giao thông 

- Tai nạn lao động 

- Tai nạn sinh hoạt 

- Các nguyên nhân khác gây chấn thương vào vùng đầu mặt: tai nạn thể thao, bị 

đánh… 

2.2. Cơ chế chấn thương 

* Cơ chế đầu cố định: trong trường hợp bị đánh vào đầu bằng vật cứng, tổn thương  

xương sọ và não (giập não hay máu tụ...) ngay dưới chỗ bị đánh và tổn thương  

thường không phức tạp lắm. Ngoại trừ bệnh nhân bị đánh vào vùng gáy bệnh nhân có 

thể tử vong ngay sau chấn thương.  

* Cơ chế đầu di động: trong trường hợp bệnh nhân bị tai nạn giao thông hoặc ngã từ 

trên cao xuống ... tổn thương xương sọ và não thường nặng và phức tạp, khi ngã đầu 

chuyển động tăng tốc khi đầu chạm xuống đường bị chặn đứng lại và giảm tốc đột 

ngột nên hộp sọ biến dạng và thay đổi tức thì dẫn tới vỡ xương sọ.  

III. TRIỆU CHỨNG [1], [3] 

3.1 Triệu chứng lâm sàng  



 
 

- Diễn biến lâm sàng tùy thuộc vào sự phát triển nhanh hay chậm của khối máu 

tụ, vị trí và những thương tổn nặng nề phối hợp lan tỏa của não.  

- Vì là CTSN nặng nên đa số bệnh nhân đều giảm tri giác trầm trọng ngay sau tai 

nạn xảy ra, nạn nhân thường kích thích vật vã (thường có dập não, phù não kết hợp). 

Thang điểm Glasgow tụt xuống rất nhanh, xuất hiện những cơn co cứng mất vỏ, duỗi 

cứng mất não.  

- Một số bệnh nhân lâm sàng cũng có khoảng tỉnh hay gặp ở máu tụ ngoài màng 

cứng, khoảng tỉnh dài hay ngắn tùy thuộc vào diễn biến và thể tích của khối máu tụ.  

- Dấu hiệu thần kinh khu trú: Là dấu hiệu chỉ điểm vị trí khối choán chỗ trong hộp 

sọ biểu hiện:  

+ Giãn đồng tử một bên (cùng bên với khối máu tụ): Do chèn ép dây III  

+ Yếu, liệt nửa người: Đối diện với bên có khối máu tụ trong sọ.  

- Dấu hiệu thần kinh thực vật: Có giá trị đánh giá tiên lượng bệnh, biểu hiện lâm 

sàng bằng dấu hiệu Cushing: mạch chậm, huyết áp tăng, nhịp thở tăng và tăng tiết 

đờm dãi - thân nhiệt tăng có thể tới 39-40oC do có sự chèn ép vùng thân não. Khi có 

dấu hiệu thực vật là biểu hiện của tình trạng nặng và muộn.  

- Trong CTSN nặng ít khi gặp các loại máu tụ trong sọ đơn thuần mà thường kết 

hợp của nhiều loại máu tụ và các ổ dập não và phù não. Trong những trường hợp này 

các dấu hiệu lâm sàng thường xuất hiện sớm, diễn biến nhanh và tiên lượng cũng nặng 

nề hơn.  

3.2 Triệu chứng cận lâm sàng  

3.2.1 Xét nghiệm để điều trị, theo dõi, tiên lượng: Có thể thực hiện một hoặc nhiều 

lần tùy theo diễn biến bệnh. 

Chỉ định xét nghiệm huyết học:  

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)  

- Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá), định nhóm máu RH (D)  

- HbsAg, HCV, HIV  

Chỉ định xét nghiệm đông máu:  

- Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ  



 
 

Prothrombin) bằng máy tự động  

- Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial  

Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động  

- Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss 

phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động  

- Thời gian máu chảy phương pháp Duke  

- Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu)  

Chỉ định xét nghiệm hóa sinh:  

- Glucose [Máu]  

- Urê máu [Máu]  

- Creatinin (máu)  

- Albumin [Máu]  

- Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-) [Máu]  

- AST (GOT) [Máu]  

- ALT (GPT) [Máu]  

- Protein [máu]  

Chỉ đinh xét nghiệm sinh hóa nước tiểu  

- XN 10 thông số 

* Xq ngực, siêu âm ổ bụng, màng phổi: Tìm kiếm tổn thương ngực, bụng phối hợp  

3.2.2 Xét nghiệm để chẩn đoán, theo dõi, kiểm tra: [1], [3]  

*  X quang qui ước:  

Chụp X quang qui ước mục đích để phát hiện đường vỡ xương và hướng đi của 

đường vỡ. Nếu có đường vỡ xương sẽ là dấu hiệu chỉ điểm cho vị trí của khối máu tụ. 

Thường gặp đường vỡ xương vùng thái dương trong máu tụ ngoài màng cứng.  

*  Chụp CLVT  

Khảo sát trên hình ảnh chụp CLVT giúp đánh giá vị trí, khối lượng của máu tụ, 

máu tụ đơn thuần hay kết hợp, sự đè ép làm hẹp và xóa các bể dịch não-tủy thường đi 

kèm với tăng áp lực trong sọ, tính đồng nhất hoặc không của khối máu tụ, sự di lệch 

của đường giữa. Khi đường giữa di lệch trên 5mm thì đa số đã có tăng áp lực trong sọ 



 
 

cao trong giai đoạn sớm sau chấn thương. Ngược lại nếu không có di lệch đường giữa 

thì cần phải đánh giá tình trạng thương tổn đối bên. Hình ảnh phù não, dập não, lún 

sọ 

- Chỉ định chụp CLVT khi bệnh nhân nhập viện để đánh giá tổn thương ban đầu.  

- Chỉ định chụp CLVT trong quá trình theo dõi khi tri giác của bệnh nhân giảm, các 

triệu chứng lâm sàng tăng và đánh giá trước khi ra viện.  

- Chụp CLVT khi bệnh nhân tái khám để đánh giá kết quả điều trị, diễn biến của bệnh.  

IV. CHẨN ĐOÁN [1], [2], [5]. 

4.1 Chẩn đoán xác định: Căn cứ vào triệu chứng lâm sàng và cắt lớp vi tính 

* Lâm sàng:  

- Có chấn thương vào đầu  

- Bệnh nhân mê, Glasgow ≤ 8 điểm  

- Dấu hiệu thần kinh khu trú: giãn đồng tử, liệt…  

- Mạch chậm, huyết áp tăng.  

Cắt lớp vi tính sọ não: ghi nhận hình ảnh tổn thương xương và/ hoặc là khối máu tụ, 

dập não, phù não... 

4.2 Chẩn đoán tổn thương 

- Tổn thương tiên phát: là tổn thương xuất hiện ngay sau khi lực chấn thương gây 

nên như vỡ, lún xương sọ, giập não, vỡ nền sọ. Tổn thương có thể ít hoặc nhiều, nông 

sâu tùy theo lực chấn thương, thậm chí tổn thương thân não tiên phát đây là tổn thương 

nặng và bệnh nhân thường tử vong sớm[1],[2].  

- Tổn thương não thứ phát: tổn thương xuất hiện sau một thời gian chấn thương 

có thể tổn thương khu trú hay lan rộng, cũng có thể bao gồm cả tổn thương thân não 

thứ phát. Các tổn thương não thứ phát:  

+ Phù não  

+ Máu tụ ngoài màng cứng  

+ Máu tụ dưới màng cứng  

+ Máu tụ trong não  

4.3 Chẩn đoán phân biệt 



 
 

+ Chấn động não: Trên phim cắt lớp vi tính không ghi nhận tổn thương xương và/hoặc 

tổn thương nội sọ  

+ Tai biến mạch máu não: Vỡ phình mạch, xuất huyết não do tăng huyết áp, dị dạng 

mạch não, nhồi máu não 

V. ĐIỀU TRỊ  

5.1 Hướng điều trị 

* Điều trị nội khoa: Giảm đau, an thần, chống phù não, dinh dưỡng não, kháng sinh 

chống nhiễm trùng, đảm bảo khối lượng tuần hoàn 

* Điều trị phẫu thuật: giải phóng chèn ép não 

5.2 Điều tri nội khoa  

5.2.1 Hồi sức hô hấp - tuần hoàn  

- Đảm bảo thông đường hô hấp: hút sạch đờm dãi, chất nôn, dị vật ở miệng và 

đường thở, cho bệnh nhân thở oxy.  

- Đặt nội khí quản và tăng thông khí: tất cả các bệnh nhân hôn mê có điểm  

Glasgow dưới 8 đều phải đặt nội khí quản. Lưu ý để tránh kích thích cho bệnh  

nhân làm tăng áp lực trong sọ cần dùng an thần và giảm đau trước khi đặt nội khí 

quản.  

- Giúp thở bằng thở máy: Các bệnh nhân có rối loạn nhịp thở hoặc suy hô hấp cần 

được giúp thở bằng máy. Thường để tần số nhịp thở là 12nhịp/phút. Thể tích khí lưu 

thông 15 ml/kg cân nặng. Duy trì PaO2 trên 70mmHg và PaCO2 = 30- 35 mmHg.  

- Duy trì huyết áp tối đa động mạch trên 90mmHg bằng hồi sức truyền dịch 

(Natriclorid 9%o) truyền máu, và giải quyết sớm các nguyên nhân chảy máu gây hạ 

huyết áp (không truyền glucoza 5% trong hồi sức CTSN  

- Đặt ICP đo áp lực nội, theo dõi và xử trí.  

5.2.2 Điều trị khác  

a. Điều trị chống phù não 

- Nằm đầu cao:30-45 độ, giữ đầu luôn thẳng 

- Tăng thông khí: nội khí quản, thở máy  

- An thần, giảm đau, giãn cơ 



 
 

+ Morphin: 10 mg mỗi 4 giờ 

+ Propofol:0,3-3mg/kg/giờ 

+ Midazolam: 10mg mỗi 4giờ ( Phenolbacbital 0,1g tiêm TMC, Diazepam 10 

mg Hoặc Aminazin 25mg, Seduxen 5mg x 02 viên uống 21h) 

- Giảm đau: Paracetamol 1 g x 4 chai / 24 giờ 

- Manitol: Liều ban đầu: 1 g/ kg tuyền tĩnh mạch nhanh trong 20 phút 

Duytrì:0,25-0,5g/kg mỗi6giờ 

- Furosemid: 10-20mg / mỗi 6 giờ 

b. Dinh dưỡng: 

+ Natriclorid 0,9% 1500ml / 24 giờ hoặc bù đủ dịch đảm bảo áp lực tĩnh mạch 

trung tâm trên 12 cmH20 

+ Đạm Amigold 500ml / 24 giờ. Albumin 10% khi có chỉ định. 

+ Nuôi ăn qua đường miệng hoặc đường sonde dạ dầy. 

c. Thuốc dinh dưỡng thần kinh: 

+ Cerebolysine 10- 20ml TMC / 24h x4 tuần 

+ Citicolin 1 -2 g TMC /24 h X 4 tuần 

+ Nootropyl 12g TTM/24h hoặc 800mg x3 uống / 24h 

+ Choline alíoscerate 40mg, lv x2 lần/ ngày hay 1 ống X 2 lần/ ngày, tiêm mạch. 

d. Máu, chế phẩm máu và các dung dịch cao phân tử: 

 - Máu, chế phẩm máu: Căn cứ vào xét nghiệm 

 - Dung dịch cao phân tử: HEAS Steril 6%, truyền tĩnh mạch duy trì huyết áp 

tối đa trên 90mmHg 

e. Điều trị dự phòng 

- Kháng sinh 7 đến 10 ngày: Tùy từng tổn thương có thể dùng đường uống hoặc 

đường tiêm. Liều lượng kháng sinh dùng trong ngày có thể thay đổi tùy từng tổn 

thương, lứa tuổi và tình trạng bệnh của bệnh nhân. 

  + Cefadroxin x liều 1g đến 2g đường uống. 



 
 

+ Cephalosporin thế hệ 3: Ceftriaxon 1g x 02 - 04 lọ/ 24h tiêm TMC chia 2 

lần ( Hoặc Tiafo 1 g x 02 - 04 lọ, Cefotiam 1 g x 02 - 04 lọ lọ , Cefamandol 1 g x 

02 - 04 lọ lọ, Cefoperazol x 02 - 04 lọ…)  

+ Penicillin phổ rộng: Piperacillin 1g x 02 - 04 lọ/ 24h tiêm TMC chia 2 lần, 

có thể sử dụng các chế phẩm Piperacillin kết hợp Tazobactam. ( hoặc Mezlocillin, 

Carbenicillin, Ticarcillin với liều dùng tương tự) 

+ Có thể kết hợp với Metronidazon 0,5g x 02 túi truyền TM, Ciprofloxacin 

0,5g x 02 túi , Ofloxacin 0,2 g x 02 lọ… hoặc dùng theo kháng sinh đồ) 

- Chống loét dạ dày: Esomepreazole 40mg, Pantoprazol 40mg, omeprazol 20mg 

/24 giờ 

- Dự phòng động kinh: Phenytoin 100mg X 3/ 24 giờ X 7 ngày 

f. Theo dõi Moritor ICP cho tất cả bệnh nhân: 

-  Chấn thương sọ não nặng. 

-  Chụp CT sọ kiểm tra: 

+ Sau 12-24 giờ 

+ Hay khi tình trạng xấu đi 

+ Hoặc trước khi cho xuất viện 

5.3 Phẫu thuật  

Chỉ định  

Tổn thương choán chỗ trong sọ gây chèn ép não: thường là dập não và máu tụ 

dưới màng cứng cấp tính, máu tụ trong não, phối hợp với phù não nhiều, bệnh nhân 

GCS từ 4 trở lên . Tụ máu ngoài màng cứng kèm theo dập não hoặc phù não, chảy 

máu màng mềm lan tỏa[1],[2],[4] 

Phương pháp vô cảm  

- Gây mê nội khí quản, chuẩn bị tối thiểu 2 đường truyền, trong đó có một đường vào 

tĩnh mạch trung ương, vì đường mổ và phẫu trường rộng, mất nhiều máu.  

Phương pháp mổ: Tùy vào từng loại máu tụ và tình trạng lâm sàng của bệnh nhân 

mà áp dụng một trong các phương pháp phẫu thuật dưới đây:  

- Phẫu thuật 1: Phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng cấp tính  



 
 

- Phẫu thuật 2: Phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng nhiều vị trí trên lều và/hoặc 

dưới lếu tiểu não 

- Phẫu thuật 3: Phẫu thuật máu tụ ngoài màng cứng trên lều tiểu não 

- Phẫu thuật 4: Phẫu thuật dẫn lưu não thất ra ngoài trong chấn thương sọ não 

Điều trị sau mổ: như điều trị nội khoa  

VI. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Đa số các trường hợp chấn thương sọ não nặng có tiên lượng nặng và tiến triển 

xấu, để lại nhiều di chứng và biến chứng dù điều trị nội khoa hay phẫu thuật:  

* Biến chứng sớm: Tử vong, biến chứng do nằm lâu( viêm phổi, viêm đường tiết 

niệu, loét tỳ đè…), nhiễm trùng vết mổ, viêm não màng não, dò dịch não tủy vết mổ…  

* Biến chứng muộn 

- Đời sống thực vật 

- Di chứng thần kinh: yếu hoặc liệt chân tay 

- Di chứng sau mổ: viêm rò, rò dịch não tủy sau mổ, , apces não, khuyết xương 

sọ… 

VII. PHÒNG BỆNH: Phòng tránh các nguyên nhân gây chấn thương vào vùng đầu 

- Phòng tránh tai nạn giao thông: Tuân thủ luật giao thông, không uống rượu bia khi 

lái xe 

- Sử dụng các phương tiện phòng hộ khi tham gia giao thông và trong lao động sản 

xuất  

VIII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN VÀ RA VIỆN 

8.1 Tiêu chuẩn nhập viện 

- Lâm sàng:  

 + Có chấn thương vào vùng đầu 

 + Hôn mê, Glasgow ≤ 8 điểm 

 + Có thể có hoặc không kèm theo các triệu chứng: giãn đồng tử, liệt nửa người, 

mạch chậm, huyết áp tăng, suy hô hấp 

- Cận lâm sàng:  

  + Ctscanner sọ não: có hình ảnh tổn thương là khối máu tụ, dập não, phù não... 



 
 

Lưu ý: Tiêu chuẩn nhập viện căn cứ chủ yếu dựa vào triệu chứng lâm sàng của 

bệnh nhân, một số trường hợp chụp phim cắt lớp vi tính không có tổn thương nhưng 

có triệu chứng lâm sàng vẫn phải nhập viện. 

8.2 Tiêu chuẩn ra viện 

- Lâm sàng:  

  + Thang điểm Glasgow: cải thiện hoặc không cải thiện ( đời sống thực 

vật) 

  + Huyết động: mạch, huyết áp ổn định 

  + Hô hấp: Tự thở qua mũi hoặc qua canuyl khí quản. 

- Cận lâm sàng:  

  + CT scanner sọ não: Không xuất hiện các tổn thương mới thứ phát. 

IX. Mã ICD 10 áp dụng: S06.7 – Tổn thương nội sọ có hôn mê kéo dài  
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TỔN THƯƠNG NỘI SỌ 

( Bảng mã ICD 10 áp dụng phác đồ) 

STT ICD Tên Bệnh 

1 S06.1 Phù não chấn thương 

2 S06.2 Tổn thương não lan tỏa 

3 S06.3 Tổn thương ổ của não 

4 S06.4 Chảy máu trên màng cứng 

5 S06.5 Chảy máu dưới màng cứng 

6 S06.6 Chảy máu dưới màng nhện chấn thương 

7 S06.8 Tổn thương nội sọ khác 

8 S02.8 Vỡ các xương khác ở sọ và mặt 

 

I. KHÁI NIỆM:  

Tổn thương nội sọ là những chấn thương sọ não có tổn thương xương và các thành 

phần trong hộp sọ gây ra bởi các chấn thương vào vùng đầu và mặt[1].  

II. NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ CHẤN THƯƠNG:  

2.1. Nguyên nhân 

- Tai nạn giao thông 

- Tai nạn lao động 

- Tai nạn sinh hoạt 

- Các nguyên nhân khác gây chấn thương vào vùng đầu mặt: tai nạn thể thao, bị 

đánh… 

2.2. Cơ chế chấn thương 

* Cơ chế đầu cố định: trong trường hợp bị đánh vào đầu bằng vật cứng, tổn thương  

xương sọ và não (giập não hay máu tụ...) ngay dưới chỗ bị đánh và tổn thương  

thường không phức tạp lắm. Ngoại trừ bệnh nhân bị đánh vào vùng gáy bệnh nhân có 

thể tử vong ngay sau chấn thương.  



 
 

* Cơ chế đầu di động: trong trường hợp bệnh nhân bị tai nạn giao thông hoặc ngã từ 

trên cao xuống ... tổn thương xương sọ và não thường nặng và phức tạp, khi ngã đầu 

chuyển động tăng tốc khi đầu chạm xuống đường bị chặn đứng lại và giảm tốc đột 

ngột nên hộp sọ biến dạng và thay đổi tức thì dẫn tới vỡ xương sọ.  

III. TRIỆU CHỨNG:  

3.1 Triệu chứng lâm sàng:  

- Tri giác: Đánh giá tri giác theo thang điểm Glasgow, tùy từng tổn thương mà điểm 

Glasgow cao hay thấp, điểm Glasgow càng thấp tiên lượng càng nặng và ngược lại. 

- Nôn, buồn nôn khi thay đổi tư thế  

- Rối loạn thần kinh thực vật: biểu hiện đau đầu buồn nôn và nôn, nôn nhiều khi thay 

đổi tư thế. Sắc mặt tái nhợt, vã mồ hôi, mạch nhanh…  

- Đau đầu, chóng mặt thường xuất hiện và có thể kéo dài trong vài ngày hoặc vài tuần.  

- Dấu hiệu thần kinh khu trú: Có thể giãn đồng tử cùng bên với bên tổn thương và yếu 

liệt 1/2 người đối diện với bên tổn thương.  

3.2 Triệu chứng cận lâm sàng: [3]. 

3.2.1 XN để điều trị, theo dõi, tiên lượng: Có thể thực hiện một hoặc nhiều lần tùy 

theo diễn biến bệnh. 

Chỉ định xét nghiệm huyết học:  

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)  

- Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá)  

- HbsAg, HCV, HIV  

Chỉ định xét nghiệm đông máu:  

- Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ  

Prothrombin) bằng máy tự động  

- Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial  

Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động  

- Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Claussphương 

pháp trực tiếp, bằng máy tự động  

- Thời gian máu chảy phương pháp Duke  



 
 

- Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu)  

Chỉ định xét nghiệm hóa sinh:  

- Glucose [Máu]  

- Urê máu [Máu]  

- Creatinin (máu)  

- Albumin [Máu]  

- Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-) [Máu]  

- AST (GOT) [Máu]  

- ALT (GPT) [Máu]  

- Protein [máu]  

Chỉ đinh xét nghiệm sinh hóa nước tiểu  

- XN 10 thông số  

* Xq ngực, siêu âm ổ bụng, màng phổi: Tìm kiếm tổn thương ngực, bụng phối hợp  

3.2.2 Xét nghiệm để chẩn đoán, theo dõi, kiểm tra:   

* X quang qui ước:  

Chụp X quang qui ước mục đích để phát hiện đường vỡ xương và hướng đi của 

đường vỡ. Nếu có đường vỡ xương sẽ là dấu hiệu chỉ điểm cho vị trí của khối máu tụ. 

Thường gặp đường vỡ xương vùng thái dương trong máu tụ ngoài màng cứng.  

* Chụp CLVT  

Khảo sát trên hình ảnh chụp CLVT giúp đánh giá vị trí, khối lượng của máu tụ, 

máu tụ đơn thuần hay kết hợp, sự đè ép làm hẹp và xóa các bể dịch não-tủy thường đi 

kèm với tăng áp lực trong sọ, tính đồng nhất hoặc không của khối máu tụ, sự di lệch 

của đường giữa. Khi đường giữa di lệch trên 5mm thì đa số đã có tăng áp lực trong sọ 

cao trong giai đoạn sớm sau chấn thương. Ngược lại nếu không có di lệch đường giữa 

thì cần phải đánh giá tình trạng thương tổn đối bên. Hình ảnh phù não, dập não, lún 

sọ…  

- Chỉ định chụp CLVT khi bệnh nhân nhập viện để đánh giá tổn thương ban đầu.  

- Chỉ định chụp CLVT trong quá trình theo dõi khi tri giác của bệnh nhân giảm, 

các triệu chứng lâm sàng tăng và đánh giá trước khi ra viện.  



 
 

- Chụp CLVT khi bệnh nhân tái khám để đánh giá kết quả điều trị, diễn biến của 

bệnh.  

Tổn thương trên phim chụp CLVT  

+ Máu tụ NMC: trên ảnh CLVT có đặc trưng là hình thấu kính 2 mặt lồi với tỷ  

trọng cao (trên 70 - 80 HU), đẩy đường giữa sàng bên và đè ép làm thay đổi hình dáng 

não thất.  

+ Máu tụ DMC cấp tính: trên ảnh CLVT ổ máu tụ DMC có đặc trưng là hình  

liềm với tỷ trọng trên 75 HU. Máu tụ DMC thường kèm theo giập não nên ngay dưới 

ổ máu tụ là vùng giảm tỷ trọng (do phù não) so với mô não lành, biểu hiện trên ảnh 

CLVT là hình tối.  

+ Máu tụ DMC mạn tính: đó là ổ máu tụ đã dịch hoá có mật độ thuần nhất  

(homogens) và giảm tỷ trọng hoặc đồng tỷ trọng so với mô não lành. Hình ảnh  

gián tiếp của máu tụ DMC mạn tính trên ảnh CLVT là đẩy đường giữa và làm  

thay đổi hình dáng não thất bên.  

+ Hình ảnh giập não: trên ảnh CLVT ổ giập não chính là vùng giảm tỷ trọng so với 

mô não lành đồng thời có choán chỗ do phù não nên đẩy đường giữa sàng bên, làm 

thay đổi hình dáng não thất (não thất bị thu nhỏ hoặc bị mất không nhìn thấy).  

+ Nếu ổ giập não kèm chảy máu thì trên ảnh CLVT sẽ thấy những ổ nhỏ tăng  

tỷ trọng, đó là những ổ máu tụ to nhỏ khác nhau trên nền của vùng não phù và  

giảm tỷ trọng[1],[4],[5].  

IV. CHẨN ĐOÁN [1], [2], [5]. 

4.1 Chẩn đoán xác định: Căn cứ vào triệu chứng lâm sàng và cắt lớp vi tính 

* Lâm sàng:  

- Có chấn thương vào đầu  

- Tri giác: Điểm Glasgow giảm hoặc không giảm tùy tổn thương não 

- Nôn, buồn nôn khi thay đổi tư thế  

- Đau đầu, chóng mặt thường xuất hiện  

- Dấu hiệu thần kinh khu trú: Có thể giãn đồng tử và/hoặc yếu liệt 1/2 người  



 
 

Cắt lớp vi tính sọ não: ghi nhận hình ảnh tổn thương xương và/ hoặc là khối máu tụ, 

dập não, phù não... 

4.2 Chẩn đoán tổn thương 

- Tổn thương tiên phát: là tổn thương xuất hiện ngay sau khi lực chấn thương gây 

nên như vỡ, lún xương sọ, giập não, vỡ nền sọ. Tổn thương có thể ít hoặc nhiều, nông 

sâu tùy theo lực chấn thương, thậm chí tổn thương thân não tiên phát đây là tổn thương 

nặng và bệnh nhân thường tử vong sớm[1],[2].  

- Tổn thương não thứ phát: tổn thương xuất hiện sau một thời gian chấn thương 

có thể tổn thương khu trú hay lan rộng, cũng có thể bao gồm cả tổn thương thân não 

thứ phát. Các tổn thương não thứ phát:  

+ Phù não  

+ Máu tụ ngoài màng cứng  

+ Máu tụ dưới màng cứng  

+ Máu tụ trong não  

4.3 Chẩn đoán phân biệt 

+ Chấn động não: Trên phim cắt lớp vi tính không ghi nhận tổn thương xương và/hoặc 

tổn thương nội sọ  

+ Tai biến mạch máu não: Vỡ phình mạch, xuất huyết não do tăng huyết áp, dị dạng 

mạch não, nhồi máu não 

V. ĐIỀU TRỊ:  

5.1 Hướng điều trị 

* Điều trị nội khoa: Giảm đau, an thần, chống phù não, dinh dưỡng não, kháng sinh 

chống nhiễm trùng, đảm bảo khối lượng tuần hoàn 

* Điều trị phẫu thuật: giải phóng chèn ép não 

5.2 Điều trị nội khoa:  

Điều trị nội khoa mục đích là điều chỉnh các rối loạn, phòng ngừa các tổn  

thương thứ phát như phù não, rối loạn vận mạch đặc biệt là tăng áp lực nội sọ.  

Mức độ điều trị phụ thuộc vào tình trạng của bệnh nhân.  

5.2.1 Hồi sức hô hấp - tuần hoàn  



 
 

- Nằm tại giường bất động từ 5 - 7 ngày hoặc lâu hơn, khi nào bệnh nhân đỡ đau đầu, 

hết chóng mặt và buồn nôn thì cho bệnh nhân ngồi dậy và tập đi lại.  

- Tư thế đầu cao 25-30 độ, không để gập đầu hoặc nghẹo cổ.  

- Đảm bảo hô hấp: là việc quan trọng trong việc làm giảm thiếu oxy não dẫn các rối 

roạn và làm giảm các tổn thương thứ phát và giảm ALNS.  

- Loại bỏ dị vật đường thở (nếu có), hút máu đọng hoặc đờm dãi ở miệng, mũi,  

họng.  

- Thở oxy qua masque hoặc sonde qua mũi.  

- Đặt nội khí quản hoặc mở khí quản nếu cần khi bệnh nhân xấu đi.  

- Đảm bảo hồi sức tuần hoàn duy trì HA tối đa trên 100 mmHg.nếu thiếu máu  

phải bù máu hoặc dịch (không nên truyền huyết thanh ngọt).  

- Xử trí các tổn thương phối hợp, các tổn thương phối hợp làm cho CTSN nặng thêm. 

 5.2.2 Điều trị khác  

a. Điều trị chống phù não 

- Nằm đầu cao:30-45 độ, giữ đầu luôn thẳng 

- Tăng thông khí: nội khí quản, thở máy nếu cần 

- An thần, giảm đau, giãn cơ 

+ Morphin: 10 mg mỗi 4 giờ 

+ Propofol:0,3-3mg/kg/giờ 

+ Midazolam: 10mg mỗi 4giờ ( Phenolbacbital 0,1g tiêm TMC, Diazepam 10 

mg Hoặc Aminazin 25mg, Seduxen 5mg x 02 viên uống 21h) 

- Giảm đau: Paracetamol 1 g x 4 chai / 24 giờ 

- Manitol: 

+ Liều ban đầu: 1 g/ kg tuyền tĩnh mạch nhanh trong 20 phút 

Duytrì:0,25-0,5g/kg mỗi6giờ 

- Furosemid 

+ 10-20mg / mỗi 6 giờ 

b. Dinh dưỡng: 



 
 

+ Natriclorid 0,9% 1500ml / 24 giờ hoặc bù đủ dịch đảm bảo áp lực tĩnh mạch 

trung tâm trên 12 cmH20 

+ Đạm Amigold 500ml / 24 giờ. Albumin 10% khi có chỉ định. 

+ Nuôi ăn qua đường miệng hoặc đường sonde dạ dầy. 

c. Thuốc dinh dưỡng thần kinh: 

+ Cerebolysine 10- 20ml TMC / 24h x4 tuần 

+ Citicolin 1 -2 g TMC /24 h X 4 tuần 

+ Nootropyl 12g TTM/24h hoặc 800mg x3 uống / 24h 

+ Choline alíoscerate 40mg, lv x2 lần/ ngày hay 1 ống X 2 lần/ ngày, tiêm mạch. 

d. Máu, chế phẩm máu và các dung dịch cao phân tử: 

 - Máu, chế phẩm máu: Căn cứ vào xét nghiệm 

 - Dung dịch cao phân tử: HEAS Steril 6%, truyền tĩnh mạch duy trì huyết áp 

tối đa trên 90mmHg 

e. Điều trị dự phòng 

- Kháng sinh 7 đến 10 ngày: Tùy từng tổn thương có thể dùng đường uống hoặc 

đường tiêm. Liều lượng kháng sinh dùng trong ngày có thể thay đổi tùy từng tổn 

thương, lứa tuổi và tình trạng bệnh của bệnh nhân. 

  + Cefadroxin x liều 1g đến 2g đường uống. 

+ Cephalosporin thế hệ 3: Ceftriaxon 1g x 02 - 04 lọ/ 24h tiêm TMC chia 2 

lần ( Hoặc Tiafo 1 g x 02 - 04 lọ, Cefotiam 1 g x 02 - 04 lọ lọ , Cefamandol 1 g x 

02 - 04 lọ lọ, Cefoperazol x 02 - 04 lọ…)  

+ Penicillin phổ rộng: Piperacillin 1g x 02 - 04 lọ/ 24h tiêm TMC chia 2 lần, 

có thể sử dụng các chế phẩm Piperacillin kết hợp Tazobactam. ( hoặc Mezlocillin, 

Carbenicillin, Ticarcillin với liều dùng tương tự) 

+ Có thể kết hợp với Metronidazon 0,5g x 02 túi truyền TM, Ciprofloxacin 

0,5g x 02 túi , Ofloxacin 0,2 g x 02 lọ… hoặc dùng theo kháng sinh đồ) 

- Chống loét dạ dày: Esomepreazole 40mg, Pantoprazol 40mg, omeprazol 20mg 

/24 giờ 

- Dự phòng động kinh: Phenytoin 100mg X 3/ 24 giờ X 7 ngày 



 
 

f. Theo dõi Moritor ICP cho tất cả bệnh nhân: 

-  Chấn thương sọ não nặng. 

-  Chụp CT sọ kiểm tra: 

+ Sau 12-24 giờ 

+ Hay khi tình trạng xấu đi 

+ Hoặc trước khi cho xuất viện 

5.3 Phẫu thuật  

Chỉ định 

- Lún sọ: Lún quá 1 bản xương sọ (> l cm ) 

- Tổn thương choán chỗ trong sọ gây chèn ép não: thường là máu tụ ngoài màng 

cứng, máu tụ dưới màng cứng cấp tính, dập não, máu tụ trong não, có thể phối hợp 

với phù não nhiều. Dấu hiệu của chèn ép não: 

 + Não thất bị đè ép 

 + Đường giữa bị đè đẩy sang bên đối diện. 

Phương pháp vô cảm  

- Gây mê nội khí quản, chuẩn bị tối thiểu 2 đường truyền, trong đó có một đường vào 

tĩnh mạch trung ương, vì đường mổ và phẫu trường rộng, mất nhiều máu.  

Phương pháp mổ: Tùy vào từng loại máu tụ và tình trạng lâm sàng của bệnh nhân 

mà áp dụng một trong các phương pháp phẫu thuật dưới đây:  

- Phẫu thuật 1: Phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng cấp tính  

- Phẫu thuật 2: Phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng nhiều vị trí trên lều và/hoặc 

dưới lếu tiểu não 

- Phẫu thuật 3: Phẫu thuật máu tụ ngoài màng cứng trên lều tiểu não 

- Phẫu thuật 4: Phẫu thuật dẫn lưu não thất ra ngoài trong chấn thương sọ não 

- Phẫu thuật 5: Phẫu thuật nâng xương lún hoặc gặm bỏ xương lún 

Điều trị sau mổ: như điều trị nội khoa  

VI. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG [1][2]. 

Tổn thương nội sọ tùy mức độ và loại tổn thương khác nhau có tiến triển khác 

nhau, một số tổn thương để có thể lại những di chứng rất nặng nề 



 
 

- Những trường hợp tổn thương máu tụ, dập não nhỏ, không phải can thiệp phẫu 

thuật thường tiến triển tốt, ít để lại di chứng 

- Những trường hợp lún sọ đơn thuần, hoặc máu tụ ngoài màng cứng được phẫu 

thuật sớm thường ít để lại di chứng nặng nề 

- Đa số các trường hợp máu tụ dưới màng cứng, dập não hoặc nhiều tổn thương 

nội sọ phối hợp, có tiên lượng nặng và tiến triển xấu, để lại nhiều di chứng và biến 

chứng dù điều trị nội khoa hay phẫu thuật:  

* Biến chứng sớm: Tử vong, biến chứng do nằm lâu( viêm phổi, viêm đường tiết 

niệu, loét tỳ đè…), nhiễm trùng vết mổ, viêm não màng não, dò dịch não tủy vết mổ…  

* Biến chứng muộn 

- Đời sống thực vật 

- Di chứng thần kinh: yếu hoặc liệt chân tay 

- Di chứng sau mổ: viêm rò, rò dịch não tủy sau mổ, , apces não, khuyết xương 

sọ… 

VII. PHÒNG BỆNH: Phòng tránh các nguyên nhân gây chấn thương vào vùng đầu 

- Phòng tránh tai nạn giao thông: Tuân thủ luật giao thông, không uống rượu bia khi 

lái xe 

- Sử dụng các phương tiện phòng hộ khi tham gia giao thông và trong lao động sản 

xuất  

VIII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN VÀ RA VIỆN 

8.1 Tiêu chuẩn nhập viện 

- Lâm sàng:  

 + Có chấn thương vào vùng đầu 

 + Tri giác: GCS = 15 điểm hoặc giảm điểm Glasgow 

 + Có thể có hoặc không kèm theo các triệu chứng: giãn đồng tử, liệt nửa người, 

mạch chậm, huyết áp tăng, suy hô hấp 

- Cận lâm sàng: Ctscanner sọ não: có hình ảnh tổn thương là khối máu tụ, dập 

não, phù não... 

8.2 Tiêu chuẩn ra viện 



 
 

 - Lâm sàng:  

  + Thang điểm Glasgow: GCS = 15 điểm hoặc cải thiện điểm GCS so với 

khi nhập viện. 

  + Huyết động: mạch, huyết áp ổn định 

  + Hô hấp: Tự thở qua mũi hoặc qua canuyl khí quản. 

 - Cận lâm sàng:  

  + CT scanner sọ não: Không xuất hiện các tổn thương mới thứ phát. 

IX. MÃ ICD 10 ÁP DỤNG 

STT ICD Tên Bệnh 

1 S06.1 Phù não chấn thương 

2 S06.2 Tổn thương não lan tỏa 

3 S06.3 Tổn thương ổ của não 

4 S06.4 Chảy máu trên màng cứng 

5 S06.5 Chảy máu dưới màng cứng 

6 S06.6 Chảy máu dưới màng nhện chấn thương 

7 S06.8 Tổn thương nội sọ khác 

8 S02.8 Vỡ các xương khác ở sọ và mặt 
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CHẤN ĐỘNG NÃO 

(ICD 10: S06.0 – Chấn động) 

 

I. KHÁI NIỆM  

Chấn động não, còn được gọi là chấn thương sọ não nhẹ , thường được định nghĩa 

là chấn thương đầu ảnh hưởng tạm thời đến hoạt động của não. Các triệu chứng có thể 

bao gồm mất ý thức tạm thời, mất trí nhớ ngắn hạn, đau đầu, buồn nôn, nôn[1]. 

II. NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ CHẤN THƯƠNG 

2.1. Nguyên nhân 

- Tai nạn giao thông 

- Tai nạn lao động 

- Tai nạn sinh hoạt 

- Các nguyên nhân khác gây chấn thương vào vùng đầu mặt: tai nạn thể thao, bị 

đánh… 

2.2. Cơ chế chấn thương 

* Cơ chế đầu cố định: trong trường hợp bị đánh vào đầu bằng vật cứng, tổn thương  

xương sọ và não (giập não hay máu tụ...) ngay dưới chỗ bị đánh và tổn thương  

thường không phức tạp lắm. Ngoại trừ bệnh nhân bị đánh vào vùng gáy bệnh nhân có 

thể tử vong ngay sau chấn thương.  

* Cơ chế đầu di động: trong trường hợp bệnh nhân bị tai nạn giao thông hoặc ngã từ 

trên cao xuống ... tổn thương xương sọ và não thường nặng và phức tạp, khi ngã đầu 

chuyển động tăng tốc khi đầu chạm xuống đường bị chặn đứng lại và giảm tốc đột 

ngột nên hộp sọ biến dạng và thay đổi tức thì dẫn tới vỡ xương sọ.  

III. TRIỆU CHỨNG [1][2]:  

3.1. Triệu chứng lâm sàng 

Đánh giá tri giác bệnh nhân lúc vào dựa vào thang điểm Glasgow và hỏi hoàn 

cảnh xảy ra tai nạn đồng thời cơ chế của tai nạn cho phép xác định mức độ nặng hay 

nhẹ của tai nạn  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BA%A7u
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%A3o
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90au_%C4%91%E1%BA%A7u


 
 

- Thời gian xảy ra tai nạn.  

- Những biểu hiện xảy ra tai nạn như:  

+ Mất tri giác ban đầu: Sau khi chấn thương vào đầu biểu hiện từ trạng thái choáng 

váng cho đến mất ý thức trong vòng vài chục giây đến vài phút.  

+ Quên sự việc xảy ra trước, trong và sau tai nạn. Tùy theo mức độ chấn thương mà 

quên có thể xảy ra trong vài giờ, vài ngày thậm chí trong vài tuần.  

+ Nôn, buồn nôn khi thay đổi tư thế như cho bệnh nhân ngồi dậy hoặc chuyển từ cáng 

sàng giường, sắc mặt tái nhợt vã mồi hôi mạch nhanh.  

+ Đau đầu từ mức độ đau bệnh nhân có thể chịu đựng được, đau bệnh nhân phải dùng 

thuốc mới chịu được, và đau bệnh nhân không chịu đựng được la hét kích thích dẫy 

dụa.  

+ Có co giật hay không.  

+ Diễn biến tri giác xấu đi hay tốt lên so với ngay sau khi tai nạn.  

+ Dấu hiệu thần kinh khu trú: Thường không xuất hiện các dấu hiệu thần kinh khu trú 

3.2 Cận lâm sàng: [3] 

3.2.1 XN để điều trị, theo dõi, tiên lượng:  

Chỉ định xét nghiệm huyết học:  

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)  

- Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá)  

- HbsAg, HCV, HIV  

Chỉ định xét nghiệm đông máu:  

- Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ  

Prothrombin) bằng máy tự động  

- Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial  

Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động  

- Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss 

phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động  

- Thời gian máu chảy phương pháp Duke  

- Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu)  



 
 

Chỉ định xét nghiệm hóa sinh:  

- Glucose [Máu]   

- Urê máu [Máu]  

- Creatinin (máu)  

- Albumin [Máu]  

- Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-) [Máu]  

- AST (GOT) [Máu]  

- ALT (GPT) [Máu]  

- Protein [máu]  

Chỉ đinh xét nghiệm sinh hóa nước tiểu  

- XN 10 thông số  

* Xq ngực, siêu âm ổ bụng, màng phổi: Tìm kiếm tổn thương ngực, bụng phối hợp  

3.3.2 Xét nghiệm để chẩn đoán, theo dõi, kiểm tra: 

* Chụp XQ hộp sọ quy ước:  

- Chụp XQ quy ước là xét nghiệm cận lâm sàng cơ bản trong chấn động não, không 

ghi nhận tổn thương xương trên phim xq hộp sọ. 

* Chụp CLVT sọ não 

- Chỉ định chụp CLVT khi bệnh nhân nhập viện để đánh giá tổn thương ban đầu. 

- Chỉ định chụp CLVT trong quá trình theo dõi khi tri giác của bệnh nhân giảm, các 

triệu chứng lâm sàng tăng hoặc có thể được chụp để đánh giá trước khi ra viện.  

- Chụp CLVT khi bệnh nhân tái khám để đánh giá kết quả điều trị, diễn biến của bệnh.  

Tổn thương trên phim chụp CLVT: Trên phim cắt lớp vi tính không ghi nhận tổn 

thương xương và tổn thương nội sọ. 

IV. CHẨN ĐOÁN 

4.1 Chẩn đoán xác định: Căn cứ vào triệu chứng lâm sàng và cắt lớp vi tính 

* Lâm sàng:  

+ Mất tri giác ban đầu 

+ Quên sự việc xảy ra trước, trong và sau tai nạn.  

+ Nôn, buồn nôn khi thay đổi tư thế  



 
 

+ Đau đầu  

+ Dấu hiệu thần kinh khu trú: Thường không xuất hiện các dấu hiệu thần kinh khu trú 

Cắt lớp vi tính sọ não: không ghi nhận tổn thương xương và tổn thương nội sọ. 

4.2 Chẩn đoán phân biệt 

+ Tổn thương nội sọ: Trên phim cắt lớp vi tính ghi nhận tổn thương xương và/hoặc 

tổn thương nội sọ như: dập não, máu tụ, chảy máu não 

+ Tai biến mạch máu não: Vỡ phình mạch, xuất huyết não do tăng huyết áp, dị dạng 

mạch não, nhồi máu não 

+ Rối loạn tiền đình 

V. ĐIỀU TRỊ: Tất cả các trường hợp chẩn đoán là chấn động não được chỉ định điều 

trị nội khoa [1]. 

5.1 Hướng điều trị 

Giảm đau, an thần, chống phù não, dinh dưỡng não, kháng sinh chống nhiễm trùng… 

5.2.1 Hồi sức hô hấp - tuần hoàn  

- Nằm tại giường bất động từ 5 - 7 ngày hoặc lâu hơn, khi nào bệnh nhân đỡ đau đầu, 

hết chóng mặt và buồn nôn thì cho bệnh nhân ngồi dậy và tập đi lại.  

- Tư thế đầu cao 25-30 độ, không để gập đầu hoặc nghẹo cổ.  

- Đảm bảo hô hấp: là việc quan trọng trong việc làm giảm thiếu oxy não dẫn các rối 

roạn và làm giảm các tổn thương thứ phát và giảm ALNS.  

- Loại bỏ dị vật đường thở (nếu có), hút máu đọng hoặc đờm dãi ở miệng, mũi,  

họng.  

- Thở oxy qua masque hoặc sonde qua mũi.  

- Đặt nội khí quản hoặc mở khí quản nếu cần khi bệnh nhân diễn biếnxấu đi.  

- Đảm bảo hồi sức tuần hoàn duy trì HA tối đa trên 100 mmHg.nếu thiếu máu  

phải bù máu hoặc dịch (không nên truyền huyết thanh ngọt).  

- Xử trí các tổn thương phối hợp, các tổn thương phối hợp làm cho CTSN nặng thêm.  

5.2.2 Điều trị khác 

a. Điều trị chống phù não 

- Nằm đầu cao:30-45 độ, giữ đầu luôn thẳng 



 
 

- Tăng thông khí: nội khí quản, thở máy  

- An thần, giảm đau, giãn cơ 

+ Morphin: 10 mg mỗi 4 giờ 

+ Propofol:0,3-3mg/kg/giờ 

+ Midazolam: 10mg mỗi 4giờ ( Phenolbacbital 0,1g tiêm TMC, Diazepam 10 

mg Hoặc Aminazin 25mg, Seduxen 5mg x 02 viên uống 21h) 

- Giảm đau: Paracetamol 1 g x 4 chai / 24 giờ 

- Manitol: 

+ Liều ban đầu: 1 g/ kg tuyền tĩnh mạch nhanh trong 20 phút 

Duytrì:0,25-0,5g/kg mỗi6giờ 

- Furosemid 

+ 10-20mg / mỗi 6 giờ 

b. Dinh dưỡng: 

+ Natriclorid 0,9% 1500ml / 24 giờ hoặc bù đủ dịch đảm bảo áp lực tĩnh mạch 

trung tâm trên 12 cmH20 

+ Đạm Amigold 500ml / 24 giờ. Albumin 10% khi có chỉ định. 

+ Nuôi ăn qua đường miệng hoặc đường sonde dạ dầy. 

c. Thuốc dinh dưỡng thần kinh: 

+ Cerebolysine 10- 20ml TMC / 24h x4 tuần 

+ Citicolin 1 -2 g TMC /24 h X 4 tuần 

+ Nootropyl 12g TTM/24h hoặc 800mg x3 uống / 24h 

+ Choline alíoscerate 40mg, lv x2 lần/ ngày hay 1 ống X 2 lần/ ngày, tiêm mạch. 

d. Máu, chế phẩm máu và các dung dịch cao phân tử: 

 - Máu, chế phẩm máu: Căn cứ vào xét nghiệm 

 - Dung dịch cao phân tử: HEAS Steril 6%, truyền tĩnh mạch duy trì huyết áp 

tối đa trên 90mmHg 

e. Điều trị dự phòng 



 
 

- Kháng sinh 7 đến 10 ngày: Tùy từng tổn thương có thể dùng đường uống hoặc đường 

tiêm. Liều lượng kháng sinh dùng trong ngày có thể thay đổi tùy từng tổn thương, lứa 

tuổi và tình trạng bệnh của bệnh nhân. 

+ Cefadroxin x liều 1g đến 2g đường uống. 

+ Cephalosporin thế hệ 3: Ceftriaxon 1g x 02 - 04 lọ/ 24h tiêm TMC chia 2 lần ( Hoặc 

Tiafo 1 g x 02 - 04 lọ, Cefotiam 1 g x 02 - 04 lọ lọ , Cefamandol 1 g x 02 - 04 lọ lọ, 

Cefoperazol x 02 - 04 lọ…)  

+ Penicillin phổ rộng: Piperacillin 1g x 02 - 04 lọ/ 24h tiêm TMC chia 2 lần, có thể 

sử dụng các chế phẩm Piperacillin kết hợp Tazobactam. ( hoặc Mezlocillin, 

Carbenicillin, Ticarcillin với liều dùng tương tự) 

+ Có thể kết hợp với Metronidazon 0,5g x 02 túi truyền TM, Ciprofloxacin 0,5g x 02 

túi , Ofloxacin 0,2 g x 02 lọ… hoặc dùng theo kháng sinh đồ) 

- Chống loét dạ dày: Esomepreazole 40mg, Pantoprazol 40mg, omeprazol 20mg /24 

giờ 

- Dự phòng động kinh: Phenytoin 100mg X 3/ 24 giờ X 7 ngày 

*Theo dõi  

- Theo dõi tri giác liên tục (bằng thang điểm Glasgow) nếu tri giác xấu đi hoặc 

xuất hiện thêm các dấu hiệu thần kinh khu trú thì phải xử trí ngay  

- Kiểm tra bằng chụp CLVT sọ não nếu triệu chứng lâm sàng không cải thiện, tri 

giác xấu đi hoặc xuất hiện các dấu hiệu thần kinh khu trú để có can thiệp kịp thời.  

- Các xét nghiệm sinh hóa máu, công thức máu, điện giải đồ có thể được làm thêm 

theo diễn biến bệnh để tiên lượng và điều trị 

VI. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Tiến triển tốt: khỏi bệnh và không để lại di chứng.  

- Tiến triển xấu: xuất hiện các biến chứng 

+ Máu tụ nội sọ thứ phát 

+ Hội chứng sau chấn động: đau đầu kéo dài, suy giảm trí nhớ và sự tập trung, 

lo âu, trầm cảm… 

VII. PHÒNG BỆNH: Phòng tránh các nguyên nhân gây chấn thương vào vùng đầu 



 
 

- Phòng tránh tai nạn giao thông: Tuân thủ luật giao thông, không uống rượu bia khi 

lái xe 

- Sử dụng các phương tiện phòng hộ khi tham gia giao thông và trong lao động sản 

xuất  

VIII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN VÀ RA VIỆN 

8.1 Tiêu chuẩn nhập viện 

- Lâm sàng:  

+ Có chấn thương vào vùng đầu 

+ Tri giác: GCS = 15 điểm hoặc giảm điểm Glasgow 

+ Triệu chứng: đau đầu, có thể chóng mặt, buồn nôn hoặc nôn. 

- Cận lâm sàng:  

  + Ctscanner sọ não: Không thấy tổn thương xương và nội sọ. 

8.2 Tiêu chuẩn ra viện 

 - Lâm sàng:  

  + Thang điểm Glasgow: GCS = 15 điểm 

  + Huyết động: mạch, huyết áp ổn định 

 + Triệu chứng: cải thiện các triệu chứng đau đầu, chóng mặt. Không buồn nôn 

và không nôn. 

 - Cận lâm sàng: Có thể được chụp CT scanner sọ não để kiểm tra 

  + CT scanner sọ não: Không xuất hiện các tổn thương thứ phát. 

VI. MÃ ICD 10 ÁP DỤNG: S06.0 – Chấn động 

Tài liệu tham khảo 

1. Đồng Văn Hệ (2013), Chấn thương sọ não, Chấn thương sọ não, Nhà xuất bản Y 

học. Tr 11-17 

2. Đồng Văn Hệ (2013), Chấn thương sọ não nguy cơ thấp, Chấn thương sọ não, Nhà 

xuất bản Y học. Tr 71-81 

3. Đồng Văn Hệ (2013), Chẩn đoán hình ảnh trong chấn thương sọ não, Chấn thương 

sọ não, Nhà xuất bản Y học. Tr 30-57 

4. Quyết định số 200/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban 
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VẾT THƯƠNG SỌ NÃO 

(ICD 10: S02.71 – Vỡ nhiều mảnh của xương sọ và xương mặt, vỡ hở) 

 

I. KHÁI NIỆM:  

VTSN hở là vết thương làm rách da đầu, vỡ xương sọ, rách màng cứng làm khoang 

dưới nhện thông với môi trường bên ngoài[1].  

II. NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ CHẤN THƯƠNG 

2.1. Nguyên nhân 

- Tai nạn giao thông 

- Tai nạn lao động 

- Tai nạn sinh hoạt 

- Các nguyên nhân khác gây chấn thương vào vùng đầu mặt: tai nạn thể thao, bị 

đánh… 

2.2. Cơ chế chấn thương 

* Cơ chế đầu cố định: trong trường hợp bị đánh vào đầu bằng vật cứng, tổn thương  

xương sọ và não (giập não hay máu tụ...) ngay dưới chỗ bị đánh và tổn thương  

thường không phức tạp lắm. Ngoại trừ bệnh nhân bị đánh vào vùng gáy bệnh nhân có 

thể tử vong ngay sau chấn thương.  

* Cơ chế đầu di động: trong trường hợp bệnh nhân bị tai nạn giao thông hoặc ngã từ 

trên cao xuống ... tổn thương xương sọ và não thường nặng và phức tạp, khi ngã đầu 

chuyển động tăng tốc khi đầu chạm xuống đường bị chặn đứng lại và giảm tốc đột 

ngột nên hộp sọ biến dạng và thay đổi tức thì dẫn tới vỡ xương sọ.  

III. TRIỆU CHỨNG:  

1. Triệu chứng lâm sàng:  

a. VTSN đến sớm chưa bị nhiễm khuẩn (6h đầu)  

- Cơ năng: có thể đau đầu, chóng mặt, buồn nôn  



 
 

- Toàn thân: ít thay đổi.Nếu dập não nhiều hay có máu tụ kèm theo (trường hợp lỗ VT 

nhỏ),BN hôn mê. Nếu VT rộng,mất nhiều máu, kèm theo đa chấn thương, BN có thể 

có sốc (mạch nhanh, HA tụt khó đo, chân tay lạnh,vô niệu)  

- Thực thể: 

- Tại chỗ:  

- Vết rách da đầu: sắc gọn hoặc nham nhở tùy theo tác nhân. Cần xác định vị trí ở bán 

cầu nào,kích thước,còn chảy máu hay đã cầm  

- Qua vết thương có nước não tủy hay tổ chức não lòi ra ko. Nếu là DNT thì  

thường là DNT lẫn máu, chảy liên tục, ko đông, loang như vết dầu trên gạc  

- Dấu hiệu TK: tùy thuộc vào vị trí của VT,mà BN có thể có các triệu chứng thần kinh 

khác nhau, hoặc có thể ko có triệu chứng TK nếu VT vào vùng vỏ não ít chức năng  

+ Tri giác: khám và theo dõi theo thang điểm Glasgow (ko đánh giá với BN  

say rượu, tâm thần)  

+ BN thường tỉnh, nếu kèm theo máu tụ (VTSN nhỏ), giập não nhiều,sốc(mất  

máu,đa chấn thương ), BN có rối loạn tri giác  

+ Bảng điểm G tổng 15 điểm,thấp nhất 3 điểm.Theo dõi nếu G giảm từ 2 điểm  

trở lên là phải nghi ngờ có khối chiếm chỗ (máu tụ) trong hộp sọ  

+ Dấu hiệu TKKT: biểu hiện liệt nửa người, liệt 12 đôi dây TK sọ, giãn đồng  

tử, rối loạn ngôn ngữ…do thương tổn ban đầu vào các khu vực não phụ trách các chức 

năng trên. Nếu xuất hiện từ từ là biểu hiện có chèn ép trong sọ. Các dấu hiệu khác: 

babinski (+), Hoffmann (+) trong tổn thương bó tháp..  

Dấu hiệu TK thực vật: M, HA, nhịp thở, nhiệt độ đều bt trừ VTSN lớn kèm rối  

loạn tri giác  

+ Tổn thương phối hợp:cần thăm khám toàn diện để phát hiện các tổn thương  

phối hợp,đa chấn thương[2],[3]  

b. VTSN đến muộn(24-48h): thường có dấu hiện viêm màng não (do nhiễm 

khuẩn) 

- Cơ năng: đau đầu, nôn, có thể có rối loạn thị giác (nhìn mờ, nhìn đôi)  

- Toàn thân: tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc. Sốt cao dao động, li bì hay vật  



 
 

vã, môi khô, lưỡi bẩn, mạch nhanh. Có thể có sốc nhiễm trùng  

- Thực thể:  

- Tại chỗ  

+ VT tấy đỏ có mủ hoặc dịch hôi chảy ra  

+ Nấm não lòi ra ngoài, biểu hiện: 1 khối mềm,có tổ chức não hoại tử và dị  

vật,lộ qua VT,được phủ bởi lớp giả mạc vàng xám  

+ Dh thần kinh  

+ Tri giác: dựa vào thang điểm Glasgow. Bn tỉnh hay ko phụ thuộc vào tổn  

thương lớn hay nhỏ.Tình trạng nhiễm trùng sẽ gây phù não và làm cho tri giác  

xấu đi  

+ Dh TK khu trú: tùy vào vị trí tổn thương, có thể liệt nửa người, RL ngôn  

ngữ...xuất hiện từ đầu do dập não hoặc từ từ do chèn ép. Cũng có thể ko có triệu chứng 

TK nếu VT vào vùng não ít chức năng  

+ Dh TK thực vật: sốt cao, rối loạn hô hấp, M nhanh, HA tụt  

+ Có thể có cơn co giật động kinh  

+ Dh viêm màng não mủ: sốt, đau đầu, nôn, cứng gáy, Kernig(+),vạch màng  

não(+)  

+ Cơ quan khác: khám phát hiện tổn thương kèm theo  

2. Triệu chứng cận lâm sàng[3]:  

a. Xét nghiệm để điều trị, theo dõi, tiên lượng: Có thể thực hiện một hoặc nhiều lần 

tùy theo diễn biến bệnh. 

Chỉ định xét nghiệm huyết học:  

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)  

- Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá), định nhóm máu RH (D)  

- HbsAg, HCV, HIV  

Chỉ định xét nghiệm đông máu:  

- Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ  

Prothrombin) bằng máy tự động  

- Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial  



 
 

Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động  

- Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss 

phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động  

- Thời gian máu chảy phương pháp Duke  

- Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu)  

Chỉ định xét nghiệm hóa sinh:  

- Glucose [Máu]  

- Urê máu [Máu]  

- Creatinin (máu)  

- Albumin [Máu]  

- Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-) [Máu]  

- AST (GOT) [Máu]  

- ALT (GPT) [Máu]  

- Protein [máu]  

Chỉ đinh xét nghiệm sinh hóa nước tiểu  

- XN 10 thông số 

* Xq ngực, siêu âm ổ bụng, màng phổi: Tìm kiếm tổn thương ngực, bụng phối hợp  

* Chọc dò dịch não tủy: chỉ chọc dò khi nghi ngờ VMN, áp xe não. CCĐ khi tăng áp 

lực nội sọ nhiều,mắc bệnh lý rối loạn đông máu,nhiễm trùng vùng chọc dò..Kết quả: 

DNT đục, áp lực tăng Sinh hóa: BC tăng, protein tăng, đường giảm, cấy có thể có vi 

khuẩn  

b. Xét nghiệm để chẩn đoán, theo dõi, kiểm tra:  

*  CLVT sọ não: Hay sử dụng trong thực hành lâm sàng, giúp chẩn đoán,xác định vị 

trí thương tổn , các thương tổn khác kèm thêm để xử trí.  

- Vỡ xương sọ, lún xương, dị vật trong tổ chức não, khí trong não  

- Dập não chảy máu, phù não, khối máu tụ, áp xe. XĐ kích thước, vị trí, số lượng  

*  Chụp cộng hưởng từ: chụp khi có biểu hiện của apxe não.  

* XQ sọ quy ước: phát hiện đường vỡ xương sọ, lún sọ. Hiện nay ít làm  

IV. CHẨN ĐOÁN [1], [2], [5]. 



 
 

4.1 Chẩn đoán xác định: Căn cứ vào triệu chứng lâm sàng và cắt lớp vi tính 

* Lâm sàng:  

- Vết thương da đầu, có dịch chảy ra hoặc có tổ chức não tại vết thương  

- Vết thương da đầu, có lỗ vào, lỗ ra( do hỏa khí)  

- Vết thương da đầu, cắt lọc kiểm tra có DNT chảy ra hoặc tổ chức não lòi ra  

Cắt lớp vi tính sọ não: hình ảnh dị vật trong sọ trên phim XQ hoặc CLVT, ghi nhận 

hình ảnh tổn thương xương và/ hoặc là khối máu tụ, dập não, phù não... 

4.2 Chẩn đoán thể lâm sàng 

- Vết thương sọ não thể điển hình: đầy đủ tổn thương da, xương sọ, màng cứng và tổ 

chức não 

- Vết thương sọ não thể không điển hình: Chảy dịch não tủy ở tai, mũi sau chấn thương 

- Vết thương sọ não qua xoang tĩnh mạch dọc trên  

- Vết thương sọ não qua hội lưu Herophile  

- Vết thương sọ não do hỏa khí  

 4.3 Chẩn đoán phân biệt 

+ Chấn thương sọ não kín: Khoang dịch não tủy không thông với môi trường bên 

ngoài. 

V. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị:  

- Hồi sức tích cực  

- Mổ cấp cứu, tùy theo thương tổn mà có các biện pháp thích hợp  

2. Cụ thể:  

a. Sơ cứu:  

- Phòng chống choáng cho bệnh nhân 

- Thông thoáng đường thở (lấy dị vật, hút đờm dãi), hô hấp hỗ trợ (thở oxy, đặt nội 

khí quản, mở khí quản khi cần thiết).Thường khi Glasgow ≤ 8 điểm sẽ đặt nội khí 

quản  

- Đặt các đường truyền tĩnh mạch để truyền dịch,máu  

- Thuốc chống trụy mạch nếu cần  



 
 

- Xử trí tại chỗ vết thương:  

- Cạo tóc quanh VT  

- Cầm máu, sát khuẩn xung quanh VT bằng thuốc sát khuẩn nhẹ, sau đó băng vô khuẩn  

- Kháng sinh toàn thân phổ rộng, ngấm qua màng não, SAT, an thần nếu có kích thích  

- Những việc cần tránh, ko làm:  

- Ko thăm dò VT dù là dụng cụ vô khuẩn, vì đưa vi khuẩn từ ngoài vào trong  

- Ko cho thuốc sát khuẩn lên tổ chức não vì làm tổn thương não  

- Ko cho kháng sinh vào VT vì dễ gây động kinh  

- Ko lấy tổ chức não, ko cố lấy dị vật  

b. Điều trị nội khoa:  

Đối với những bệnh nhân tỉnh hoặc có rối loạn tri giác nhẹ.  

- Bệnh nhân phải được theo dõi sát tri giác.  

- Nếu có biểu hiện kích thích phải dùng an thần, giảm đau.  

- Nằm đầu cao 30 độ  

- Chụp CT Scanner sọ kiểm tra sau 24-48 giờ.  

Đối với bệnh nhân hôn mê sâu từ đầu (Glasgow < 8 điểm)  

Nếu xử trí tốt sẽ tránh được những tổn thương thứ phát và làm giảm nguy cơ  

tử vong. Mục đích của điều trị là phòng ngừa thiếu máu não.   

- Tư thế đầu cao 30 độ  

- Tăng thông khí và hô hấp hỗ trợ, thở oxy  

- Đặt nội khí quản, thở máy PaO2= 100mmHg và PaCO2= 35 mmHg.  

- Duy trì huyết áp  

- Theo dõi áp lực nội sọ (bình thường là 8-12mmHg) đảm bảo lưu lượng tưới máu não 

và chuyển hóa Oxy của tế bà não.  

* Điều trị chống phù não 

- Nằm đầu cao:30-45 độ, giữ đầu luôn thẳng 

- Tăng thông khí: nội khí quản, thở máy  

- An thần, giảm đau, giãn cơ 

+ Morphin: 10 mg mỗi 4 giờ 



 
 

+ Propofol:0,3-3mg/kg/giờ 

+ Midazolam: 10mg mỗi 4giờ ( Phenolbacbital 0,1g tiêm TMC, Diazepam 10 

mg Hoặc Aminazin 25mg, Seduxen 5mg x 02 viên uống 21h) 

- Giảm đau: Paracetamol 1 g x 4 chai / 24 giờ 

- Manitol: 

+ Liều ban đầu: 1 g/ kg tuyền tĩnh mạch nhanh trong 20 phút 

Duytrì:0,25-0,5g/kg mỗi6giờ 

- Furosemid 

+ 10-20mg / mỗi 6 giờ 

* Dinh dưỡng: 

+ Natriclorid 0,9% 1500ml / 24 giờ hoặc bù đủ dịch đảm bảo áp lực tĩnh mạch 

trung tâm trên 12 cmH20 

+ Đạm Amigold 500ml / 24 giờ. Albumin 10% khi có chỉ định. 

+ Nuôi ăn qua đường miệng hoặc đường sonde dạ dầy. 

* Thuốc dinh dưỡng thần kinh: 

+ Cerebolysine 10- 20ml TMC / 24h x4 tuần 

+ Citicolin 1 -2 g TMC /24 h X 4 tuần 

+ Nootropyl 12g TTM/24h hoặc 800mg x3 uống / 24h 

+ Choline alíoscerate 40mg, lv x2 lần/ ngày hay 1 ống X 2 lần/ ngày, tiêm mạch. 

* Máu, chế phẩm máu và các dung dịch cao phân tử: 

 - Máu, chế phẩm máu: Căn cứ vào xét nghiệm 

 - Dung dịch cao phân tử: HEAS Steril 6%, truyền tĩnh mạch duy trì huyết áp 

tối đa trên 90mmHg 

* Điều trị dự phòng 

- Kháng sinh 7 đến 10 ngày: Tùy từng tổn thương có thể dùng đường uống hoặc 

đường tiêm. Liều lượng kháng sinh dùng trong ngày có thể thay đổi tùy từng tổn 

thương, lứa tuổi và tình trạng bệnh của bệnh nhân. 

  + Cefadroxin x liều 1g đến 2g đường uống. 



 
 

+ Cephalosporin thế hệ 3: Ceftriaxon 1g x 02 - 04 lọ/ 24h tiêm TMC chia 2 

lần ( Hoặc Tiafo 1 g x 02 - 04 lọ, Cefotiam 1 g x 02 - 04 lọ lọ , Cefamandol 1 g x 

02 - 04 lọ lọ, Cefoperazol x 02 - 04 lọ…)  

+ Penicillin phổ rộng: Piperacillin 1g x 02 - 04 lọ/ 24h tiêm TMC chia 2 lần, 

có thể sử dụng các chế phẩm Piperacillin kết hợp Tazobactam. ( hoặc Mezlocillin, 

Carbenicillin, Ticarcillin với liều dùng tương tự) 

+ Có thể kết hợp với Metronidazon 0,5g x 02 túi truyền TM, Ciprofloxacin 

0,5g x 02 túi , Ofloxacin 0,2 g x 02 lọ… hoặc dùng theo kháng sinh đồ) 

- Chống loét dạ dày: Esomepreazole 40mg, Pantoprazol 40mg, omeprazol 20mg 

/24 giờ 

- Dự phòng động kinh: Phenytoin 100mg X 3/ 24 giờ X 7 ngày 

* Theo dõi Moritor ICP cho tất cả bệnh nhân: 

-  Chấn thương sọ não nặng. 

-  Chụp CT sọ kiểm tra: 

+ Sau 12-24 giờ 

+ Hay khi tình trạng xấu đi 

+ Hoặc trước khi cho xuất viện 

Điều trị sau mổ: như điều trị nội khoa  

- Kháng sinh các nhóm theo lâm sàng và kháng sinh đồ, dùng đơn độc hoặc kết hợp  

- Giảm đau: Paracetamol 1g truyền tĩnh mạch, Diclofenac 75mg tiêm bắp 

- Thuốc tăng tuần hoàn máu não, giảm sử dụng oxy tế bào não, tăng tính dẫn  

truyền thần kinh: Giúp cho tế bào não không bị phù nề và được nuôi dưỡng tốt  

hơn, tránh tổn thương thứ phát: Nimodipin, funarizin, Praxilen, Fonzilan .........  

- An thần, các thuốc khác theo bệnh lý kết hợp  

- Thay băng chăm sóc vết mổ, cấp độ chăm sóc theo mức độ nặng của bệnh 

nhân[3],[4].  

c. Điều trị phẫu thuật: 

- Vết thương sọ não đến sớm: mổ cấp cứu càng sớm càng tốt  



 
 

- Vết thương sọ não muộn: điều trị nội cho đến khi tình trạng bệnh nhân ổn định mới 

mổ  [1],[4],[5]  

VI. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Tùy tổn thương của vết thương sọ não nhiều hay ít, đến sớm hay đến muộn mà có 

tiên lượng và tiến triển khác nhau. Vết thương sọ não đến sớm, tổn thương ít tiên 

lượng tiến triển tốt hơn đến muộn, tổn thương nhiều. 

* Biến chứng sớm: Tử vong, biến chứng do nằm lâu( viêm phổi, viêm đường tiết 

niệu, loét tỳ đè…), nhiễm trùng vết mổ, viêm não màng não, dò dịch não tủy vết mổ…  

* Biến chứng muộn 

- Đời sống thực vật 

- Di chứng thần kinh: yếu hoặc liệt chân tay 

- Di chứng sau mổ: viêm rò, rò dịch não tủy sau mổ, , apces não, khuyết xương sọ… 

VII. PHÒNG BỆNH: Phòng tránh các nguyên nhân gây chấn thương vào vùng đầu 

- Phòng tránh tai nạn giao thông: Tuân thủ luật giao thông, không uống rượu bia khi 

lái xe 

- Sử dụng các phương tiện phòng hộ khi tham gia giao thông và trong lao động sản 

xuất 

- Khi bệnh nhân nhập viện: Thăm khám kỹ, tránh bỏ sót vết thương sọ não. 

VIII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN VÀ RA VIỆN 

8.1 Tiêu chuẩn nhập viện 

- Lâm sàng:  

 + Vết thương vùng đầu, có máu kèm dịch não tủy hoặc tổ chức não tại vết 

thương 

 + Tri giác: GCS = 15 điểm hoặc giảm điểm Glasgow 

 + Triệu chứng: đau đầu, có thể chóng mặt, buồn nôn hoặc nôn. Có thể xuất hiện 

các dấu hiệu thần kinh khu trú: giãn đồng tử, liệt nửa người 

- Cận lâm sàng:  

  + Ctscanner sọ não: Tổn thương xương sọ hoặc nội sọ: dập não, tụ máu dưới 

màng cứng, tụ máu ngoài màng cứng, dị vật trong hộp sọ … 



 
 

8.2 Tiêu chuẩn ra viện 

- Lâm sàng:  

+ Thang điểm Glasgow: GCS = 15 điểm hoặc cải thiện so với khi nhập viện 

+ Vết mổ khô, không có viêm dò vết mổ 

+ Triệu chứng: cải thiện các triệu chứng đau đầu, chóng mặt. Có thể cải thiện các triệu 

chứng thần kinh khu trú. 

- Cận lâm sàng: Có thể được chụp CT scanner sọ não để kiểm tra 

+ CT scanner sọ não: Không xuất hiện các tổn thương thứ phát. 

VI. Mã ICD 10 áp dụng: S02.71 – Vỡ nhiều mảnh của xương sọ và xương mặt, vỡ 

hở 
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KHUYẾT XƯƠNG SỌ 

(ICD 10: T90.5 – Di chứng sau mổ chấn thương sọ não) 

 

I. KHÁI NIỆM  

- Khuyết xương sọ là hậu quả của các phẫu thuật chấn thương, vết thương sọ não 

thời bình cũng như thời chiến và các bệnh lý ngoại khoa của não bộ. 

II. NGUYÊN NHÂN KHUYẾT XƯƠNG SỌ 

Sau phẫu thuật giải tỏa não, phẫu thuật các loại máu tụ trong sọ, lún vỡ xương, 

vết thương sọ não, trong chấn thương sọ não. Ngoài ra, còn gặp ở các trường hợp sau 

phẫu thuật các bệnh lý khác trong hộp sọ: u não, áp-xe não, bệnh lý mạch máu não..., 

các u xương... [1].  

III. TRIỆU CHỨNG [1][2]:  

3.1. Triệu chứng lâm sàng 

* Triệu chứng toàn thân: Có thể có hoặc không có di chứng do chấn thương sọ não để 

lại như đòi sống thực vật, yếu hoặc liệt… 

* Hội chứng giảm áp lực trong sọ khi thay đổi tư thế: đau đầu, chóng mặt, suy giảm ý 

thức… 

* Triệu chứng tại chỗ: Sẹo mổ cũ liền tốt, không có dấu hiệu nhiễm trùng hay viêm rò 

tại chỗ, vị trí khuyết sọ lõm so với xương sọ hiện có. 

3.2 Triệu chứng cận lâm sàng: [3] 

3.2.1 XN để điều trị, theo dõi, tiên lượng:  

Chỉ định xét nghiệm huyết học:  

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)  

- Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá)  

- HbsAg, HCV, HIV  

Chỉ định xét nghiệm đông máu:  

- Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ  

Prothrombin) bằng máy tự động  



 
 

- Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial  

Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động  

- Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss 

phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động  

- Thời gian máu chảy phương pháp Duke  

- Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu)  

Chỉ định xét nghiệm hóa sinh:  

- Glucose [Máu]   

- Urê máu [Máu]  

- Creatinin (máu)  

- Albumin [Máu]  

- Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-) [Máu]  

- AST (GOT) [Máu]  

- ALT (GPT) [Máu]  

- Protein [máu]  

Chỉ đinh xét nghiệm sinh hóa nước tiểu  

- XN 10 thông số  

* Xq ngực, siêu âm ổ bụng, màng phổi: Tìm kiếm tổn thương bệnh lý ngực, bụng  

3.3.2 Xét nghiệm để chẩn đoán, theo dõi, kiểm tra: 

* Chụp XQ hộp sọ quy ước: Hiện nay ít dùng 

* Chụp cắt lớp vi tính: Tình trạng não và sọ khuyết  

* Chụp cộng hưởng từ: tình trạnh não, đánh giá mức độ tổn thương não 

IV. CHẨN ĐOÁN 

4.1 Chẩn đoán xác định: Căn cứ vào triệu chứng lâm sàng và cắt lớp vi tính 

* Lâm sàng:  

- Hội chứng giảm áp lực trong sọ khi thay đổi tư thế: đau đầu, chóng mặt, suy giảm ý 

thức… 

- Triệu chứng tại chỗ: Sẹo mổ cũ liền tốt, không có dấu hiệu nhiễm trùng hay viêm rò 

tại chỗ, vị trí khuyết sọ lõm so với xương sọ hiện có  



 
 

Cắt lớp vi tính hoặc MRI sọ não: Khuyết xương sọ 

4.2 Chẩn đoán phân biệt 

+ Tiêu xương sọ trong các bệnh lý U xương sọ, U màng não, viêm xương sọ 

V. ĐIỀU TRỊ:  

5.1 Hướng điều trị: Mổ ghép khuyết xương sọ. 

5.2 Chỉ định phẫu thuật tạo hình khuyết sọ  

- Bệnh nhân phẫu thuật giải phóng chèn ép não do chấn thương sọ não nặng từ  

sau 3 tháng trở lên  

- Sẹo phẫu thuật cũ liền tốt, không có biểu hiện nhiễm khuẩn tại chỗ  

- Không có bệnh lý toàn thân chống chỉ định phẫu thuật  

- Không có biểu hiện viêm xương trên phim xquang sọ  

Vật liệu ghép khuyết sọ:  

- Xương đồng loại.  

- Xương tự thân: xương sườn, mào chậu, bản vollet sọ.  

- Vật liệu nhân tạo như vật liệu tổ hợp carbon, xi măng sinh học tạo hình 3D  

- Vật liệu kim loại: titan 

- Các dụng cụ cố định: nẹp vít, Autopix ( ghim sọ) 

5.3 Điều trị sau mổ 

a. Điều trị chống phù não 

- Nằm đầu cao:30-45 độ, giữ đầu luôn thẳng 

- Tăng thông khí: nội khí quản, thở máy  

- An thần, giảm đau, giãn cơ 

+ Morphin: 10 mg mỗi 4 giờ 

+ Propofol:0,3-3mg/kg/giờ 

+ Midazolam: 10mg mỗi 4giờ ( Phenolbacbital 0,1g tiêm TMC, Diazepam 10 

mg Hoặc Aminazin 25mg, Seduxen 5mg x 02 viên uống 21h) 

- Giảm đau: Paracetamol 1 g x 4 chai / 24 giờ 

- Manitol: 

+ Liều ban đầu: 1 g/ kg tuyền tĩnh mạch nhanh trong 20 phút 



 
 

Duytrì:0,25-0,5g/kg mỗi6giờ 

- Furosemid 

+ 10-20mg / mỗi 6 giờ 

b. Dinh dưỡng: 

+ Natriclorid 0,9% 1500ml / 24 giờ hoặc bù đủ dịch đảm bảo áp lực tĩnh mạch 

trung tâm trên 12 cmH20 

+ Đạm Amigold 500ml / 24 giờ. Albumin 10% khi có chỉ định. 

+ Nuôi ăn qua đường miệng hoặc đường sonde dạ dầy. 

c. Thuốc dinh dưỡng thần kinh: 

+ Cerebolysine 10- 20ml TMC / 24h x4 tuần 

+ Citicolin 1 -2 g TMC /24 h X 4 tuần 

+ Nootropyl 12g TTM/24h hoặc 800mg x3 uống / 24h 

+ Choline alíoscerate 40mg, lv x2 lần/ ngày hay 1 ống X 2 lần/ ngày, tiêm mạch. 

d. Máu, chế phẩm máu và các dung dịch cao phân tử: 

 - Máu, chế phẩm máu: Căn cứ vào xét nghiệm 

 - Dung dịch cao phân tử: HEAS Steril 6%, truyền tĩnh mạch duy trì huyết áp 

tối đa trên 90mmHg 

e. Điều trị dự phòng 

- Kháng sinh 7 đến 10 ngày: Tùy từng tổn thương có thể dùng đường uống hoặc đường 

tiêm. Liều lượng kháng sinh dùng trong ngày có thể thay đổi tùy từng tổn thương, lứa 

tuổi và tình trạng bệnh của bệnh nhân. 

  + Cefadroxin x liều 1g đến 2g đường uống. 

+ Cephalosporin thế hệ 3: Ceftriaxon 1g x 02 - 04 lọ/ 24h tiêm TMC chia 2 

lần ( Hoặc Tiafo 1 g x 02 - 04 lọ, Cefotiam 1 g x 02 - 04 lọ lọ , Cefamandol 1 g x 

02 - 04 lọ lọ, Cefoperazol x 02 - 04 lọ…)  

+ Penicillin phổ rộng: Piperacillin 1g x 02 - 04 lọ/ 24h tiêm TMC chia 2 lần, 

có thể sử dụng các chế phẩm Piperacillin kết hợp Tazobactam. ( hoặc Mezlocillin, 

Carbenicillin, Ticarcillin với liều dùng tương tự) 



 
 

+ Có thể kết hợp với Metronidazon 0,5g x 02 túi truyền TM, Ciprofloxacin 

0,5g x 02 túi , Ofloxacin 0,2 g x 02 lọ… hoặc dùng theo kháng sinh đồ) 

- Chống loét dạ dày: Esomepreazole 40mg, Pantoprazol 40mg, omeprazol 20mg 

/24 giờ 

- Dự phòng động kinh: Phenytoin 100mg X 3/ 24 giờ X 7 ngày 

*Theo dõi  

- Theo dõi tri giác liên tục (bằng thang điểm Glasgow) nếu tri giác xấu đi hoặc  

xuất hiện thêm các dấu hiệu thần kinh khu trú thì phải xử trí ngay  

- Kiểm tra bằng chụp CLVT sọ não nếu triệu chứng lâm sàng không cải thiện, tri 

giác xấu đi hoặc xuất hiện các dấu hiệu thần kinh khu trú để có can thiệp kịp thời.  

- Các xét nghiệm sinh hóa máu, công thức máu, điện giải đồ có thể được làm thêm 

theo diễn biến bệnh để tiên lượng và điều trị 

VI. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Tiến triển tốt: không xuất hiện các biến chứng sau mổ  

- Tiến triển xấu: xuất hiện các biến chứng 

+ Máu tụ nội sọ thứ phát 

+ Nhiễm trùng sau mổ 

+ Viêm tiêu xương sọ sau ghép, đào thải mảnh ghép nhân tạo. 

VII. PHÒNG BỆNH: Phòng tránh các nguyên nhân gây chấn thương sọ não 

- Phòng tránh tai nạn giao thông: Tuân thủ luật giao thông, không uống rượu bia khi 

lái xe 

- Sử dụng các phương tiện phòng hộ khi tham gia giao thông và trong lao động sản 

xuất 

- Khám định kỳ hoặc khi có bất thuwòng để phát hiện các tổn thương U xương sọ, U 

màng não, viêm tiêu xương sọ. 

VIII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN VÀ RA VIỆN 

5.1 Tiêu chuẩn nhập viện 

- Lâm sàng:  

 + Vị trí khuyết sọ lõm, đập theo mạch 



 
 

 + Triệu chứng và hội chứng thần kinh do khuyết sọ đau đầu, có thể chóng mặt 

khi thay đổi tư thế 

- Cận lâm sàng:  

  + Ctscanner sọ não: hình ảnh khuyết xương sọ 

 5.2 Tiêu chuẩn ra viện 

- Lâm sàng:  

  + Thang điểm Glasgow: không giảm điểm so với khi nhập viện 

  + Vết mổ: liền tốt, không có dấu hiệu viêm dò. 

 + Triệu chứng: cải thiện các triệu chứng đau đầu, chóng mặt. Có thể cải thiện 

các triệu chứng thần kinh khu trú. 

- Cận lâm sàng: Có thể được chụp CT scanner sọ não để kiểm tra 

  + CT scanner sọ não: Không xuất hiện các tổn thương thứ phát. 

IX. Mã ICD 10 áp dụng: T90.5 – Di chứng sau mổ chấn thương sọ não 

Tài liệu tham khảo 

1. Đồng Văn Hệ (2013), Phẫu thuật tạo hình khuyết sọ, Chấn thương sọ não, Nhà 

xuất bản Y học. Tr 315-323 

2. Đồng Văn Hệ (2013), Chẩn đoán hình ảnh trong chấn thương sọ não, Chấn thương 

sọ não, Nhà xuất bản Y học. Tr 30-57 

3. Quyết định số 200/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Ngoại khoa Chuyên khoa Phẫu thuật Thần 

kinh 

4. Hướng dẫn Biên soạn Quy trình chuyên môn và Quy trình chuyên môn của 26 bệnh 

thường gặp, Ban hành kèm theo Quyết định số 4068/QĐ-BYT ngày  

  



 
 

 

HẸP ỐNG SỐNG THẮT LƯNG 

( ICD 10 : M48.0 - Hẹp ống sống) 

 

I. KHÁI NIỆM:  

Hẹp ống sống thắt lưng là một bệnh lý thường gặp, với bản chất là sự giảm  

chu vi quá giới hạn bình thường của ống sống hay lỗ liên hợp, lâm sàng tuỳ thuộc mức 

độ hẹp nhưng thường biểu hiện đau lưng, đau chân, khó khăn trong đi lại và đại tiểu 

tiện[1]  

II. NGUYÊN NHÂN 

Nguyên nhân chính được biết đến là do quá trình thoái hoá phì đại các thành phần 

của cột sống, ngoài ra còn có thể gặp hẹp ống sống bẩm sinh, hẹp ống sống sau chấn 

thương  

III. TRIỆU CHỨNG  

3.1. Triệu chứng lâm sàng 

* Đi cách hồi thần kinh (neurogenic claudication) 

- Đi cách hồi thần kinh là dấu hiệu đặc trưng của bệnh lý hẹp ống sống thắt  

lưng- cùng. Bệnh nhân đang đi lại hoặc đứng lâu thì xuất hiện đau thắt lưng lan xuống 

hai chấn làm bệnh nhân không tiếp tục đi được nữa, nếu nghỉ ngơi 10-20 phút thì lại 

tiếp tục đi lại được. Triệu chứng này lúc đầu có thể không rõ ràng, bệnh nhân tự nhiên 

cảm thấy dễ mỏi bất thường ở hai chân, sau đó triệu chứng tăng dần theo thời gian và 

rõ dần khiến bệnh nhân phải chú ý. Bệnh nhân có thể xuất hiện kèm các rối loạn về 

cảm giác, vận động ở chân.  

* Rối loạn cảm giác:  

- Bệnh nhân có cảm giác tê bì, khó chịu như kiến bò, kim châm ở chân một hoặc hai 

bên, rối loạn cảm giác biểu hiện theo rễ thần kinh chi phối. Tất cả các triệu chứng này 

sẽ hết hoặc giảm dần khi hạn chế đi lại hay nghỉ ngơi.  

* Rối loạn vận động:  



 
 

- Tiến triển từ nhẹ đến nặng, bắt đầu bệnh nhân cảm thấy đi lại khó khăn, không thật 

chân, hay bị khuỵu chân làm cho bệnh nhân rất khó chịu, nếu chẩn đoán muộn bệnh 

nhân có thể liệt hoàn toàn 2 chân. Đặc điểm của rối loạn vận động ở bệnh nhân hẹp 

ống sống là diễn biến theo hướng ly tâm từ gốc đến ngọn chi, thường bắt đầu từ mông 

trở xuống đùi, cẳng chân rồi bàn chân. Đây  

là đặc điểm khác biệt với với đi cách hồi mạch máu: rối loạn vận động theo kiểu hướng 

tâm, bắt đầu bằng mỏi bàn chân, lan lên cẳng chân rồi đến đùi. Ngoài ra triệu chứng 

đi cách hồi mạch máu, thăm khám thấy thay đổi màu sắc da của chân, mạch mu chân 

không bắt được, liên quan đến tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh lý mạch 

máu từ trước.  

* Đau kiểu rễ  

- Đau kiểu rễ là đau lan theo đường đi của rễ thần kinh chi phối, điển hình là  

đau từ thắt lưng lan xuống mông, đùi, cẳng chân và bàn chân, trong hẹp ống sống thắt 

lưng – cùng thường biểu hiện ở cả hai bên. Có thể đau ở bất cứ rễ nào, thường gặp 

nhất là rễ L5 và S1, ít gặp hơn là rễ L3, L4. Đau tăng lên khi vận động thắt lưng, đặc 

biệt động tác ưỡn lưng ra sau, hoặc khi làm tăng áp lực ổ bụng như ho, hắt hơi. Đôi 

khi biểu hiện đau không điển hình, tiến triển không đều thành từng đợt với các cường 

độ khác nhau, đau có cảm giác nhức nhối, kết hợp rối loạn cảm giác, biểu hiện cả một 

hoặc hai bên. Đây là triệu chứng hầu như bao giờ cũng có và xuất hiện sớm  

* Hội chứng đuôi ngựa: gồm những triệu chứng sau  

- Đau vùng đáy chậu, quanh hậu môn (vùng yên ngựa)  

- Mất cảm giác vùng tầng sinh môn  

- Rối loạn cơ tròn: rối loạn cơ tròn bàng quang (bí đái, đái khó, đái không tự chủ, liệt 

dương), rối loạn cơ thắt hậu môn (giảm hoặc mất phản xạ cơ thắt hậu môn, ỉa không 

tự chủ)  

- Yếu cơ và mất phản xạ chi dưới  

- Giảm hoặc mất phản xạ gân xương chi dưới [2],[3]. 

3.2. Triệu chứng cận lâm sàng  



 
 

3.2.1 Xét nghiệm để điều trị, theo dõi, tiên lượng: Có thể thực hiện một hoặc nhiều 

lần tùy theo diễn biến bệnh. 

Chỉ định xét nghiệm huyết học:  

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)  

- Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá), định nhóm máu RH (D)  

- HbsAg, HCV, HIV  

Chỉ định xét nghiệm đông máu:  

- Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ  

Prothrombin) bằng máy tự động  

- Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial  

Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động  

- Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss 

phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động  

- Thời gian máu chảy phương pháp Duke  

- Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu)  

Chỉ định xét nghiệm hóa sinh:  

- Glucose [Máu]  

- Urê máu [Máu]  

- Creatinin (máu)  

- Albumin [Máu]  

- Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-) [Máu]  

- AST (GOT) [Máu]  

- ALT (GPT) [Máu]  

- Protein [máu]  

Chỉ đinh xét nghiệm sinh hóa nước tiểu  

- XN 10 thông số 

* XQ ngực, siêu âm ổ bụng, màng phổi: Tìm kiếm tổn thương ngực, bụng phối hợp  

3.2.2 Xét nghiệm để chẩn đoán, theo dõi, kiểm tra  



 
 

* Chụp X quang cột sống thắt lưng: tư thế thẳng, nghiêng, chếch ¾ đánh giá lỗ liên 

hợp và chụp X quang động (dynamic).  

- Đánh giá các hình ảnh trên phim chụp X quang: mất đường cong sinh lý, gai  

xương, hẹp khe khớp, chiều cao lỗ liên hợp. Đánh giá có tổn thương trượt đốt  

sống kèm theo.  

* Chụp cắt lớp vi tính: đo đường kính ống sống trước sau, đường kính ngang, mô tả 

hình ảnh ống sống, lỗ liên hợp.  

* Chụp cộng hưởng từ:  

- Đo đường kính ống sống  

- Mô tả vị trí hẹp  

- Phân loại hẹp ống sống  

Loại 1: Hẹp ống sống trung tâm  

Loại 2: Hẹp ngách bên, lỗ liên hợp  

Loại 3: Hẹp toàn bộ (cả hẹp trung tâm, ngách bên và lỗ liên hợp  

* Chụp bao rễ cản quang: Hình ảnh hẹp ống sống trên phim thẳng: hình khuyết  

của cột ống tủy, hình ảnh đồng hồ cát do đĩa đệm lồi vào, hình chuỗi hạt trong  

hẹp cả hai bên hay hình cắt cụt trong trường hợp hẹp hoàn toàn. Hình ảnh chèn  

ép rễ như hình cắt cụt rễ, hình ảnh đẩy lùi rễ.  

* Đo mật độ xương: Đánh giámức độ loãng xương giúp đưa ra phương thức  

phẫu thuật thích hợp.  

IV. CHẨN ĐOÁN 

4.1 Chẩn đoán xác định: Căn cứ vào triệu chứng lâm sàng và phim chụp 

* Lâm sàng:  

- Đi cách hồi thần kinh (neurogenic claudication) 

- Rối loạn cảm giác:  

- Rối loạn vận động:  

- Đau kiểu rễ  

- Hội chứng đuôi ngựa 

X Quang + Cắt lớp vi tính + MRI: Xác định vị trí tổn thương, mức độ tổn thương   



 
 

4.2. Chẩn đoán theo thể bệnh 

a. Hẹp ống sống phát triển bẩm sinh  

- Bẩm sinh (di truyền)  

- Không tạo sụn (achondroplastic)  

b. Hẹp ống sống mắc phải  

- Thoái hóa  

- Phối hợp thoái hóa và bẩm sinh  

- Trượt đốt sống  

- Do thày thuốc (sau phẫu thuật cắt cung sau, sau phẫu thuật cố định cột sống)  

- Sau chấn thương  

- Do chuyển hóa: bệnh Paget, nhiễm flo (flurosis)  

4.3 Chẩn đoán phân biệt: chủ yếu dựa vào các phim chụp để phân biệt với các bệnh 

sau 

+ Thoát vị đĩa đệm đơn thuần 

+ U tủy, U rễ thần kinh 

+ Trượt đốt sống  

+ Suy van tĩnh mạch chi 

V. ĐIỀU TRỊ  

5.1 Hướng điều trị 

- Thuốc: Chống viêm, giảm đau, giãn cơ, an thần... 

- Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, châm cứu... 

- Phẫu thuật giải phóng chèn ép khi điều trị nội khoa không hiệu quả 

5.2 Điều trị nội khoa  

- Chế độ bất động trong thời kỳ cấp tính  

- Vật lý trị liệu  

+ Xoa bóp: có tác dụng giảm đau, chống co cứng cơ và cải thiện chức năng các cơ 

cạnh sống. Tránh sử dụng trong những ngày đau cấp tính.  

+ Các phương pháp nhiệt: Dùng sức nóng với tác dụng giảm đau, chống co  

cứng cơ, giãn mạch chủ động, tăng chuyển hóa và dinh dưỡng tại chỗ.  



 
 

+ Dùng dòng điện: Có tác dụng tăng chuyển hóa, chống viêm giảm phù nề, kích thích 

thần kinh cơ, kích thích tạo tổ chức, dẫn thuốc...  

+ Châm cứu: Chỉ định cho mọi giai đoạn của hội chứng đau. Châm cứu không  

những có tác dụng giảm đau mà còn có tác dụng điều trị một số rối loạn thần kinh 

thực vật, rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng trong hội chứng chèn ép rễ.  

+ Điều trị bằng laser mềm: được nghiên cứu và ứng dụng trong nhiều bệnh lý  

khác nhau. Các tác dụng sinh học của no: giảm đau, chống viêm, kích thích tái tạo tổ 

chức và có tác dụng an thần.  

- Dùng thuốc  

+ Thuốc chống viêm giảm đau không Stesoid (AINS) trong thời kỳ cấp và  

trọng đợt tái phát.  

+ Các thuốc an thần giãn cơ nhẹ và các vitamin nhóm B liều cao vì có tác  

dụng chống viêm và thoái hóa, nhất là đối với tổ chức thần kinh.  

+ Liệu pháp tiêm steroid ngoài màng cứng (epidural steroid injection)  

- Giảm cân: ở những bệnh nhân béo phì hoặc thừa cân [2]. 

5.3. Điều trị ngoại khoa 

* Các phương pháp điều trị phẫu thuật  

- Cắt cung sau toàn bộ: Cắt bỏ gai sau và cung sau của đốt sống bị hẹp, lấy bỏ dây 

chằng vàng đến giới hạn trên và dưới là phần tủy còn lớp mỡ bao quanh (giải phóng 

ống tủy trung tâm). Mở rộng sàng hai bên của ống tủy, bảo tồn diện khớp sau, đảm 

bảo cắt không quá 50% chiều dày diện khớp, và lấy bỏ dây chằng vàng  

- Mở cửa sổ xương: dùng Kerison cắt 1/3 cung sau của đốt phía trên và 1/3 cung sau 

của đốt phía dưới tương ứng với vùng hẹp, sau đó lấy bỏ toàn bộ dây chằng vàng và 

làm mỏng cung sau, làm rộng ngách bên, và làm rộng lỗ liên hợp. Mở rộng lỗ liên 

hợp, nhằm mục đích giải phóng các rễ thần kinh.  

- Tạo hình ống sống: Sau khi bộc lộ cung sau, cắt gai sau và một bên cung sau, phần 

cung sau còn lại được giữ lại làm bản lề để tạo hình ống sống  

- Cắt cung sau và kết hợp xương  

Các phương pháp kết hợp xương thường được xử dụng là kết hợp xương tự  



 
 

thân sau bên, hoặc nẹp vít cột sống ở đoạn mất vững, hoặc nẹp vít cột sống kèm hàn 

liên thân đốt sống  

- Phẫu thuật nội soi  

- Dụng cụ cố định động cột sống phía sau ( Posterior Dynamic Stabilization  

Devices PDS devices ):  

- Làm vững cột sống với độ mềm mại cao.  

- Phân bố đều tải trọng lên đĩa đệm và diện khớp trong cả chu vi 360o.  

- Kiểm soát được vận động của cột sống, hạn chế nguy cơ mất vững do phẫu thuật.  

- Giữ cho trung tâm xoay ở gần vị trí sinh lý học.  

- Giảm được lực tác động lên diện khớp và khoảng gian đĩa  

- Là dụng cụ cố định “mềm” ( Softer Stabilization) nên hạn chế được sự thoái hóa 

và tổn thương vùng tiếp xúc giữa xương với kim loại của dụng cụ, đặc biệt có ý nghĩa 

trong những trường hợp bệnh nhân thiếu xương hoặc loãng xương.  

- Dụng cụ hỗ trợ vận động liên gai sau Silicon .Là 1 loại miếng ghép (Implant) được 

đưa vào khe giữa hai mỏm gai của đốt sống thắt lưng nhằm làm giãn và cố định một 

đoạn đốt sống, được áp dụng để điều trị các bệnh thoái hóa cột sống.[3],[4],[5].  

*  Điều trị sau phẫu thuật 

a. Nguyên tắc điều trị  

- Kháng sinh các nhóm theo lâm sàng và kháng sinh đồ, dùng đơn độc hoặc kết hợp  

- Giảm đau, chống viêm, giãn cơ  

- An thần, vitamin nhóm B liều cao  

- Các thuốc khác theo bệnh lý kết hợp  

- Thay băng chăm sóc vết mổ, cấp độ chăm sóc theo mức độ nặng của bệnh nhân  

- Rút dẫn lưu nếu ra dưới 30ml trong vòng 48 tiếng, nếu chảy dịch não tủy rút dẫn 

lưu, nằm bất động tại giường với tư thế đầu thấp, theo dõi sát, dự phòng và phát hiện 

sớm viêm màng não…  

- Bệnh nhân vận động tại giường ngay sau mổ. Nằm đầu cao theo giường sau 2 ngày, 

ngồi dậy tại chỗ sau 1 tuần, vận động theo hướng dẫn của bác sỹ.  

- Khi ra viện: Dặn dò, thời gian khám lại, tư vấn tập phục hồi chức năng[2],[3].  



 
 

b. Điều trị cụ thể 

- Giảm đau 

+ Paracetamol 1g x 03 lọ truyền tm 100 g/p chia S-C-T dùng 5 ngày, từ ngày 

thứ 6 có thể dùng paracetamol đường uống ( Paracetamol 0,5g x 6 viên/ngày) 

+ Chống viêm NSAID: Diclofenac 75mg x 2 ống/ 24h, Piroxicam 20mg/1ml x 

2 ống/ 24h. Có thể dùng trong 3 ngày đầu sau mổ. 

+ Giảm đau, an thần: Dùng trong những trường hợp đau nặng: Morphin 

hydroclorid 10mg/1ml tiêm TMC hoặc tiêm bắp mỗi 4h. Dolacgan 100mg/2ml x 1 

ống TMC hoặc tiêm bắp mỗi 4h. 

- Kháng sinh : Liều lượng kháng sinh dùng trong ngày có thể thay đổi tùy từng tổn 

thương, lứa tuổi và tình trạng bệnh của bệnh nhân. Thời gian dùng kháng sinh sau mổ 

thường từ 7 – 10 ngày, có thể phải kéo dài hơn thời gian điều trị kháng sinh tùy tình 

trạng bệnh. Có thể dùng đơn độc một loại kháng sinh hoặc kết hợp từ 2 hay nhiều loại 

kháng sinh: 

+ Cephalosporin thế hệ 3: Ceftriaxon 1g x 02 - 04 lọ/ 24h tiêm TMC chia 2 

lần ( Hoặc Tiafo 1 g x 02 - 04 lọ, Cefotiam 1 g x 02 - 04 lọ lọ , Cefamandol 1 g x 

02 - 04 lọ lọ, Cefoperazol x 02 - 04 lọ…)  

+ Penicillin phổ rộng: Piperacillin 1g x 02 - 04 lọ/ 24h tiêm TMC chia 2 lần, 

có thể sử dụng các chế phẩm Piperacillin kết hợp Tazobactam. ( hoặc Mezlocillin, 

Carbenicillin, Ticarcillin với liều dùng tương tự) 

+ Có thể kết hợp với Metronidazon 0,5g x 02 túi truyền TM, Ciprofloxacin 

0,5g x 02 túi , Ofloxacin 0,2 g x 02 lọ… hoặc dùng theo kháng sinh đồ) 

* Chống viêm  

- Chống viêm steroid: Methylpresnisolon 40 mg x 02 ống tiêm TMC dùng 3-5 ngày 

- Chống viêm NSAID: Thuốc ức chế COX – 2: Celecoxib 200mg( celebrex 200mg x 

2 viên/ngày/ dùng 7- 10 ngày) 

* Giãn cơ, an thần 

- Eperison Hydoclorid ( Myonal 50mg x 03 viên uống chia 3) Dùng 7-10 ngày. 

- Seduxen 5mg x 02 viên uống 21h dùng 5-7 ngày 



 
 

* Chống loét dạ dày 

- Omeprazon 40 mg x 01 lọ Tiêm TMC ( OCiD 40 mg hoặc omeprazon 20 mg x 2 

viên uống ) 

- Vitamin nhóm B liều cao ( Neutrivit 5000 x 01 ống Tiêm bắp) dùng 10 ngày 

* Truyền máu ( Trường hợp có chỉ định truyền máu hoặc chế phẩm ): Khối lượng 

máu truyền tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân và xét nghiệm 

- Máu toàn phần cùng nhóm, khối hồng cầu 

* Dinh dưỡng:  

+ Natriclorid 0,9% 1500ml / 24 giờ hoặc bù đủ dịch đảm bảo áp lực tĩnh mạch 

trung tâm trên 12 cmH20 

+ Đạm Amigold 500ml / 24 giờ. Albumin 10% khi có chỉ định. Số lượng căn 

cứ vào xét nghiệm và tình trạng bệnh. 

+ Nuôi ăn qua đường miệng hoặc đường sonde dạ dầy[1]. 

6. Đánh giá kết quả điều trị: Trong quá trình điều trị, có thể chụp lại Xquang cột 

sống, cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ cột sống để đánh giá kết quả điều trị. 

VI. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Tiến triển tốt: khỏi bệnh và ít để lại di chứng  

- Tiến triển xấu: đối với các trường hợp tổn thương thần kinh nặng trước mổ,  thường 

hồi phục kém hoặc không hồi phục để lại di chứng tàn phế. 

VII. PHÒNG BỆNH:  

- Tuyên truyền tập thể dục, thể thao giảm thoái hóa 

- Không sử dụng các chất kích thích: bia rượu, thuốc lá  

- Khám bệnh và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ 

VIII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN VÀ RA VIỆN 

8.1 Tiêu chuẩn nhập viện 

- Lâm sàng:  

 + Hội chứng cột sống: Có thể đau lưng, biến dạng cột sống 

 + Hội chứng rễ thần kinh: Đau tê lan chân, đi cách hồi thần kinh 

- Cận lâm sàng:  



 
 

  + MRI cột sống thắt lưng: Hình ảnh hẹp ống sống thắt lưng 

8.2 Tiêu chuẩn ra viện 

- Lâm sàng:  

 + Vết mổ: liền tốt, không có dấu hiệu viêm dò. 

 + Triệu chứng: cải thiện các triệu chứng đau lưng, đau tê chân so với trước mổ 

- Cận lâm sàng: Có thể được chụp XQuang, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ cột sống 

thắt lưng để kiểm tra sau mổ: Nẹp vít đúng vị trí, rễ thần kinh được giải phóng chèn 

ép tốt. 

IX. Mã ICD 10 áp dụng: M48.0 - Hẹp ống sống 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1.Bùi Huy Phụng (2006), “Điều trị phẫu thuật hẹp ống sống thắt lưng”, Luận án tiến 

sỹ y khoa, Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.  

2.Quyết định số 5729/QĐ-BYT ngày 21/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Ngoại khoa Chuyên khoa Phẫu thuật Cột 

sống. 

3.Quyết định số 198/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Ngoại khoa Chuyên khoa Phẫu thuật Chấn 

thương chỉnh hình và Phẫu thuật Cột sống.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TRƯỢT ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG 

ICD 10: M43.0 - Trượt dốt sống 

 

I. KHÁI NIỆM:  

Trượt đốt sống là sự di chuyển bất thường ra phía trước của thân đốt sống  

cùng với cuống, mỏm ngang và diện khớp phía trên. Trượt đốt sống là một trong 

những nguyên nhân hàng đầu gây đau thắt lưng do sự mất vững của cột sống vùng 

thắt lưng cùng, chỉ định ngoại khoa được đặt ra khi các phương pháp điều trị nội khoa 

bảo tồn thất bại[1]. 

II. NGUYÊN NHÂN:  

Trượt đốt sống do nguyên nhân bẩm sinh, hở eo, khuyết eo cột sống 

Trượt đốt sống do mắc phải : gãy eo đốt sống, thoái hóa cột sống. 

III. TRIỆU CHỨNG  

 3.1 Triệu chứng lâm sàng 

Trượt đốt sống có dấu hiệu của bệnh lý thoái hóa đĩa đệm, thoái hóa diện khớp, thoái 

hóa đốt sống, thoái hóa dây chằng…  

a. Hội chứng cột sống  

- Đau cột sống thắt lưng - cùng, đau liên quan tới vận động, gắng sức và thay đổi tư 

thế, nghi ngơi có giảm, đã điều trị không khỏi.  

- Mất ưỡn cột sống thắt lưng kèm co cứng phản xạ các cơ cạnh cột sống thắt lưng.  

- Tư thế chống đau của cột sống (cong vẹo cột sống hay tư thế ưỡn quá mức của cột 

sống).  

- Có điểm đau cột sống và cạnh cột sống.  

- Hạn chế tầm hoạt động của cột sống thắt lưng: Hạn chế động tác gấp, duỗi,  

nghiêng, xoay cột sống thắt lưng.  

b. Hội chứng rễ  



 
 

- Đau lan dọc theo đường đi của rễ thần kinh chi phối. khi bệnh nhân đi, nhất là đi 

xuống dốc, xuống cầu thang, hết đau khi cúi ra trước, khi dừng lại hoặc ngồi xuống. 

Đặc biệt có:  

+ Dấu hiệu cách hồi thần kinh: Đau thắt lưng và đau rễ thần kinh xuất hiện khi bệnh 

nhân đi được một đoạn đường hoặc đứng lâu, đặc biệt khi xuống dốc, xuống cầu thang 

buộc bệnh nhân phải dừng lại. Tính chất đau bỏng rát, có thể kèm chuột rút, ngồi hoặc 

nằm đỡ đau hơn, đặc biệt khi hơi cúi nhẹ ra trước. Đau lại xuất hiện khi đi tiếp được 

một đoạn đường .  

+ Rối loạn cảm giác: Giảm hoặc mất cảm giác kiểu rễ hoặc dị cảm ở da theo  

khu vực rễ thần kinh chi phối.  

+ Teo cơ do rễ thần kinh chi phối bị chèn ép. rối loạn cơ tròn.  

+ Giảm hoặc mất phản xạ gân xương.  

+ Rối loạn vận động: yếu, liệt  

- Giảm hoặc mất phản xạ gân xương.  

- Dấu hiệu về thực vật ở phía trên và phía dưới khu vực tổn thương: Màu sắc da, nhiệt 

độ da, sự tiết mồ hôi, rối loạn vận mạch.  

c. Dấu hiệu kích thích rễ: Các dấu hiệu bấm chuông, dấu hiệu Lasègue thẳng, dấu 

hiệu Lasègue chéo, dấu hiệu Bonnet, điểm đau Valleix.  

d. Dấu hiệu tổn thương rễ:  

- Giảm hoặc mất cảm giác da ở vị trí rễ bị đau.  

- Yếu hoặc liệt cơ.  

- Giảm hoặc mất phản xạ gân xương, phản xạ da bìu, hậu môn.  

- Rối loạn dinh dưỡng (teo cơ).  

- Rối loạn thần kinh thực vật: Giảm nhiệt độ da, giảm tiết mồ hôi, rối loạn dinh dưỡng 

da.  

- Rối loạn cơ tròn: Bí tiểu tiện, tiểu tiện không tự chủ trong trường hợp tổn thương 

S3, S4, S5, hiếm gặp  

- Dấu hiệu về dinh dưỡng: Phát hiện teo cơ cục bộ hoặc teo cơ toàn bộ do tổn  



 
 

thương một hoặc nhiều rễ. Các biểu hiện loét, da khô, phù nề ở khu vực dưới nơi tổn 

thương[2],[3].  

e. Rối loạn cơ tròn:  

- Tiểu tiện khó: Bệnh nhân phải rặn nhiều, nước tiểu ra yếu, không thành tia bình 

thường, có khi nước tiểu nhỏ thành giọt.  

- Mót tiểu không nhịn được  

- Bí tiểu hoàn toàn: Bệnh nhân không đi tiểu được mặc dù trong bàng quang có chứa 

đầy nước tiểu phải đặt ống thông bàng quang.  

- Đái dầm: Nước tiểu rỉ ra liên tục một cách thu động do liệt cơ thắt bàng quang.  

+ Đại tiện: Táo bón., Đại tiện không tự chủ[1],[2],[3].  

3.2 Triệu chứng cận lâm sàng 

a. Xét nghiệm để điều trị, theo dõi, tiên lượng: Có thể thực hiện một hoặc nhiều lần 

tùy theo diễn biến bệnh. 

Chỉ định xét nghiệm huyết học:  

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)  

- Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá), định nhóm máu RH (D)  

- HbsAg, HCV, HIV  

Chỉ định xét nghiệm đông máu:  

- Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ  

Prothrombin) bằng máy tự động  

- Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial  

Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động  

- Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss 

phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động  

- Thời gian máu chảy phương pháp Duke  

- Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu)  

Chỉ định xét nghiệm hóa sinh:  

- Glucose [Máu]  

- Urê máu [Máu]  



 
 

- Creatinin (máu)  

- Albumin [Máu]  

- Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-) [Máu]  

- AST (GOT) [Máu]  

- ALT (GPT) [Máu]  

- Protein [máu]  

Chỉ đinh xét nghiệm sinh hóa nước tiểu  

- XN 10 thông số 

* Xq ngực, siêu âm ổ bụng, màng phổi: Tìm kiếm tổn thương ngực, bụng phối hợp  

b. Xét nghiệm để chẩn đoán, theo dõi, kiểm tra:  

* Chụp X quang quy ước  

- Ba tư thế: Thẳng, nghiêng và chếch 3/4: đánh giá đường cong sinh lý, khớp đốt sống, 

khoang gian đốt, kích thước lỗ tiếp hợp, mật độ xương và cấu trúc xương, các dị tật 

bẩm sinh  

- Xquang (dynamic) chỉ ra dấu hiệu mất vững giữa gian đốt sống, với thương tổn nổi 

bật “dominant lesion” 4 thể mất vững gian đốt:  

+ Mất vững gian đốt trượt thân đốt sống ra trước.  

+ Mất vững gian đốt trượt đốt sống ra sau.  

+ Tăng góc vận động (góc mất vững)  

+ Trục xoay bất thường  

* Chụp cắt lớp vi tính (CLVT)  

- Chụp CLVT phát hiện chính xác với độ nhạy cao hơn x quang các chồi xương, phì 

đại diện khớp, thoái hóa dây chằng, khí trong đĩa đệm…  

* Chụp cộng hưởng từ cột sống (CHT)  

- Hình ảnh đốt sống bất thường trong mất vững cột sống: hình ảnh mấu khớp phì đại, 

tình trạng thoái hóa đĩa đệm, hình ảnh của các tổ chức lân cận: Thân đốt sống, hình 

ảnh ống sống, các sừng trước, sừng sau, và một số cấu trúc khác là khối cơ, da và tổ 

chức dưới da.  



 
 

* Đo mật độ xương. Đánh giá mức độ loãng xương giúp đưa ra phương thức phẫu 

thuật thích hợp  

IV. CHẨN ĐOÁN 

4.1 Chẩn đoán xác định: Căn cứ vào triệu chứng lâm sàng và phim chụp 

* Lâm sàng:  

- Đau lưng  

- Rối loạn cảm giác:  

- Rối loạn vận động:  

- Đau kiểu rễ  

- Hội chứng đuôi ngựa 

X Quang + Cắt lớp vi tính + MRI: Xác định vị trí tổn thương, mức độ tổn thương   

4.2. Chẩn đoán theo thể bệnh 

a. Trượt đốt sống bẩm sinh  

- Dị tật đốt sống  

- hở eo, khuyết eo  

b. Trượt sống mắc phải  

- Thoái hóa  

- Phối hợp thoái hóa và bẩm sinh  

- Gãy eo đốt sống 

4.3 Chẩn đoán phân biệt: chủ yếu dựa vào các phim chụp để phân biệt với các bệnh 

sau 

+ Thoát vị đĩa đệm đơn thuần, hẹp ống sống 

+ U tủy, U rễ thần kinh 

+ Trượt đốt sống  

+ Suy van tĩnh mạch chi 

V. ĐIỀU TRỊ  

5.1 Hướng điều trị 

- Thuốc: Chống viêm, giảm đau, giãn cơ, an thần... 

- Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, châm cứu... 



 
 

- Phẫu thuật cố định + giải phóng chèn ép khi điều trị nội khoa không hiệu quả 

5.2 Điều trị bảo tồn 

+ Bất động: Bệnh nhân được nằm ngửa trên ván cứng ở tư thế giảm đau nhất,  

thời gian 2 - 3 tuần,  

+ Sử dụng thuốc: Các thuốc chống viêm giảm đau. Các thuốc an thân giãn cơ  

nhẹ và các vitamin nhóm B liều cao  

+ Sử dụng liệu pháp corticoid trong trường hợp các thuốc giảm đau chống viêm thông 

thường điều trị không hiệu quả hoặc phong bế tại chỗ phối hợp với các thuốc tê.  

+ Cố định ngoài: Sử dụng áo nẹp cột sống, Sau 3 – 6 tháng vận động bình  

thường.  

5.3 Điều trị ngoại khoa  

- Mục đích làm vững cột sống, giải phóng chèn ép rễ thần kinh  

Chỉ định mổ:  

+ Có biểu hiện chèn ép thần kinh mà điều trị nội khoa thất bại.  

+ Có các yếu tố mất vững cột sống và thoái hóa các đốt liền kề.  

a. Phương pháp phẫu thuật 

* Phẫu thuật đường sau: 

- Cố định cột sống nẹp vít chân cung + mở cung sau giải ép thần kinh + ghép xương 

liên thân đốt sống ( Phẫu thuật TLIF) 

- Cố định cột sống nẹp vít chân cung + mở cung sau giải ép thần kinh + ghép xương 

mỏm ngang( Phẫu thuật PLF) 

- Phẫu thuật ít xâm lấn: Phẫu thuật bắt vít chân cung qua da + giải ép thần kinh và 

ghép xương liên thân đốt qua hệ thống ống nong hoặc hệ thống nội soi cột sống.( Phẫu 

thuật MID TLIF)[1],[2],[3]. 

* Phẫu thuật đường trước bên 

- Phẫu thuật lấy đĩa đệm, ghép xương liên thân đốt và cố định nẹp vít phía trước. ( 

Phẫu thuật ALIF) 

b. Điều trị sau phẫu thuật:  

* Nguyên tắc điều trị 



 
 

- Kháng sinh các nhóm theo lâm sàng và kháng sinh đồ, dùng đơn độc hoặc kết hợp  

- Giảm đau, chống viêm, giãn cơ  

- An thần, vitamin nhóm B liều cao  

- Các thuốc khác theo bệnh lý kết hợp  

- Thay băng chăm sóc vết mổ, cấp độ chăm sóc theo mức độ nặng của bệnh nhân  

- Rút dẫn lưu nếu ra dưới 30ml trong vòng 48 tiếng, rút dẫn lưu, nằm bất động tại 

giường với tư thế đầu thấp, theo dõi sát, dự phòng và phát hiện sớm viêm màng não…  

- Bệnh nhân vận động tại giường ngay sau mổ vận động theo hướng dẫn của bác sỹ.  

- Khi ra viện: Dặn dò, thời gian khám lại, tư vấn tập phục hồi chức năng  

*  Điều trị cụ thể 

+ Giảm đau 

+ Paracetamol 1g x 03 lọ truyền tm 100 g/p chia S-C-T dùng 5 ngày, từ ngày 

thứ 6 có thể dùng paracetamol đường uống ( Paracetamol 0,5g x 6 viên/ngày) 

+ Chống viêm NSAID: Diclofenac 75mg x 2 ống/ 24h, Piroxicam 20mg/1ml x 

2 ống/ 24h. Có thể dùng trong 3 ngày đầu sau mổ. 

+ Giảm đau, an thần: Dùng trong những trường hợp đau nặng: Morphin 

hydroclorid 10mg/1ml tiêm TMC hoặc tiêm bắp mỗi 4h. Dolacgan 100mg/2ml x 1 

ống TMC hoặc tiêm bắp mỗi 4h. 

+ Kháng sinh : Liều lượng kháng sinh dùng trong ngày có thể thay đổi tùy từng tổn 

thương, lứa tuổi và tình trạng bệnh của bệnh nhân. Thời gian dùng kháng sinh sau mổ 

thường từ 7 – 10 ngày, có thể phải kéo dài hơn thời gian điều trị kháng sinh tùy tình 

trạng bệnh. Có thể dùng đơn độc một loại kháng sinh hoặc kết hợp từ 2 hay nhiều loại 

kháng sinh: 

+ Cephalosporin thế hệ 3: Ceftriaxon 1g x 02 - 04 lọ/ 24h tiêm TMC chia 2 lần ( Hoặc 

Tiafo 1 g x 02 - 04 lọ, Cefotiam 1 g x 02 - 04 lọ lọ , Cefamandol 1 g x 02 - 04 lọ lọ, 

Cefoperazol x 02 - 04 lọ…)  

+ Penicillin phổ rộng: Piperacillin 1g x 02 - 04 lọ/ 24h tiêm TMC chia 2 lần, có thể 

sử dụng các chế phẩm Piperacillin kết hợp Tazobactam. ( hoặc Mezlocillin, 

Carbenicillin, Ticarcillin với liều dùng tương tự) 



 
 

+ Có thể kết hợp với Metronidazon 0,5g x 02 túi truyền TM, Ciprofloxacin 0,5g x 02 

túi , Ofloxacin 0,2 g x 02 lọ… hoặc dùng theo kháng sinh đồ) 

+ Chống viêm  

- Chống viêm steroid: Methylpresnisolon 40 mg x 02 ống tiêm TMC dùng 3-5 ngày 

- Chống viêm NSAID: Thuốc ức chế COX – 2: Celecoxib 200mg( celebrex 200mg x 

2 viên/ngày/ dùng 7- 10 ngày) 

+  Giãn cơ, an thần 

- Eperison Hydoclorid ( Myonal 50mg x 03 viên uống chia 3) Dùng 7-10 ngày. 

- Seduxen 5mg x 02 viên uống 21h dùng 5-7 ngày 

+ Chống loét dạ dày 

- Omeprazon 40 mg x 01 lọ Tiêm TMC ( OCiD 40 mg hoặc omeprazon 20 mg x 2 

viên uống ) 

- Vitamin nhóm B liều cao ( Neutrivit 5000 x 01 ống Tiêm bắp) dùng 10 ngày 

+ Truyền máu ( Trường hợp có chỉ định truyền máu hoặc chế phẩm ): Khối lượng 

máu truyền tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân và xét nghiệm 

- Máu toàn phần cùng nhóm,  

- Khối hồng cầu 

+ Dinh dưỡng:  

+ Natriclorid 0,9% 1500ml / 24 giờ hoặc bù đủ dịch đảm bảo áp lực tĩnh mạch 

trung tâm trên 12 cmH20 

+ Đạm Amigold 500ml / 24 giờ. Albumin 10% khi có chỉ định. Số lượng căn 

cứ vào xét nghiệm và tình trạng bệnh. 

+ Nuôi ăn qua đường miệng hoặc đường sonde dạ dầy[4],[5],[6][7]. 

6. Đánh giá kết quả điều trị: Trong quá trình điều trị, có thể chụp lại Xquang cột 

sống, cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ cột sống để đánh giá kết quả điều trị. 

VI. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Tiến triển tốt: khỏi bệnh và ít để lại di chứng  

- Tiến triển xấu: đối với các trường hợp tổn thương thần kinh nặng trước mổ,  thường 

hồi phục kém hoặc không hồi phục để lại di chứng tàn phế. 



 
 

VII. PHÒNG BỆNH:  

- Tuyên truyền tập thể dục, thể thao giảm thoái hóa 

- Không sử dụng các chất kích thích: bia rượu, thuốc lá  

- Khám bệnh và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ 

VIII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN VÀ RA VIỆN 

8.1 Tiêu chuẩn nhập viện 

- Lâm sàng:  

 + Hội chứng cột sống: Có thể đau lưng, biến dạng cột sống 

 + Hội chứng rễ thần kinh: Đau tê lan chân, đi cách hồi thần kinh 

- Cận lâm sàng:  

  + MRI cột sống thắt lưng: Hình ảnh hẹp ống sống thắt lưng 

8.2 Tiêu chuẩn ra viện 

- Lâm sàng:  

   + Vết mổ: liền tốt, không có dấu hiệu viêm dò. 

   + Triệu chứng: cải thiện các triệu chứng đau lưng, đau tê chân so 

với trước mổ 

- Cận lâm sàng: Có thể được chụp XQuang, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ cột sống 

thắt lưng để kiểm tra sau mổ: Nẹp vít đúng vị trí, rễ thần kinh được giải phóng chèn 

ép tốt. 

IX. Mã ICD 10 áp dụng: M43.0 - Trượt đốt sống 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1.Phan Trọng Hậu (2002), “Nghiên cứu chẩn đoán điều trị trượt đốt sống thắt lưng 

do hở eo ở người trưởng thành”, Luận án tiến sỹ y khoa, Học viện quân y.  

2.Quyết định số 5729/QĐ-BYT ngày 21/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Ngoại khoa Chuyên khoa Phẫu thuật Cột 

sống. 

3.Quyết định số 198/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Ngoại khoa Chuyên khoa Phẫu  

  



 
 

 

THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG 

(ICD 10: M51.2 – Thoát vị đĩa đệm đốt sống đặc hiệu khác) 

 

I. KHÁI NIỆM  

 Thoát vị đĩa đệm (TVĐĐ) là tình trạng nhân nhầy đĩa đệm thoát ra khỏi vị trí  

bình thường trong vòng xơ, gây chèn ép ống sống hay rễ thần kinh, [1],[2].  

II. NGUYÊN NHÂN:  

Nguyên nhân chính được biết đến là do quá trình thoái hoá đĩa đệm, hệ thống dây 

chằng và xương cột sống. Kèm theo các lực vi chấn thương tác động gây ra thoát vị 

đĩa đệm 

Ngoài ra, thoát vị đĩa đệm còn được nhắc đến do nguyên nhân chấn thương đột 

ngột, cấp tính. 

III. TRIỆU CHỨNG  

1. Đặc điểm lâm sàng  

- Khởi đầu đau lưng, vài ngày vài tuần, hoặc đau đột ngột đau theo rễ thần kinh, 

thường khi đó đau lưng giảm. Đau tăng khi làm nặng, ho, nhảy mũi, rặn, giảm khi 

nghỉ ngơi hay khi gấp gối và đùi.  

- Thường không dám vận động mạnh. Tuy nhiên, giữ quá lâu một tư thế (đứng, ngồi 

hay nằm) cũng gây ra đau, do đó cần phải thay đổi tư thế trong vài phút đến 10-20 

phút.  

- Triệu chứng bàng quang, như tiểu khó, tiểu gắt hay tiểu không hết, thường gặp trong 

những trường hợp nặng.  

2. Thăm khám  

2.1 Dấu hiệu gợi ý chèn ép rễ thần kinh 

- Triệu chứng rễ thần kinh: đau xuống chi dưới, yếu vận động chi dưới, thay đổi cảm 

giác theo khoanh cảm giác da, giảm phản xạ gân xương.  

- Dấu hiệu căng rễ thần kinh dương tính (nghiệm pháp Lasegue +....).  

- Đau khi ấn dọc đường đi của dây thần kinh.  



 
 

2.2 Dấu hiệu căng rễ thần kinh  

a. Nghiệm pháp Lasègue: Bệnh nhân nằm ngửa, nâng chân từ từ trong tư thế  

duỗi gối cho đến khi đau xuất hiện (thường dưới 60 độ). Dương tính khi đau theo 

đường đi của dây thần kinh. Nghiệm pháp Lasègue nhạy với L5 và S1, rễ L4 ít nhạy 

hơn, những rễ thần kinh thắt lưng khác rất ít nhạy[3].  

b. Nghiệm pháp Cram, nghiệm pháp căng đùi (nghiệm pháp Lasègue ngược), dấu 

hiệu Bowstring, nghiệm pháp duỗi gối khi ngồi ghế.  

3. Cận lâm sàng:  

3.1 Xét nghiệm để chẩn đoán, theo dõi, kiểm tra:  

3.1.1 X quang: Cần chụp tư thế cúi ngửa tối đa. Giúp phát hiện những bất thường 

bẩm sinh và hình ảnh thoái hóa. Có thể phát hiện hẹp lỗ liên hợp, trượt đốt sống hoặc 

hở eo đốt sống.  

3.1.2 MRI: MRI được lựa chọn đầu tiên. Thuận lợi: Cung cấp thông tin tốt hơn ở bình 

diện đứng dọc, thấy rõ hình ảnh mô mềm, không xâm lấn và không bị nhiễm xạ. Chụp 

cộng hưởng từ là cần thiết giúp chẩn đoán xác định vị trí thoát vị, mức độ thoát vị, 

hẹp ống sống… từ kết quả đó giúp chỉ định chính xác điều trị bảo tồn hay phẫu thuật.  

Nhược điểm: Đánh giá xương không tốt, đắt tiền, khó đọc kết quả ở trường hợp vẹo 

cột sống.  

3.1.3 CT cột sống thắt lưng - cùng: CT có thể phát hiện phần lớn bệnh lý cột  

sống. Thuận lợi: hình ảnh xương rõ, tình trạng ống sống , không xâm lấn, bệnh  

nhân ngoại trú được, nhanh, rẻ. Bất lợi: không khảo sát bình diện đứng dọc, độ  

nhạy thấp.  

3.1.4 MyeloGram/CT: độ nhạy 62% - 100% và đặc hiệu 83% -94%. Thuận lợi: cung 

cấp thông tin trên bình diện đứng dọc, đánh giá được chùm đuôi ngựa. Bất lợi: xâm 

lấn, bệnh nhân phải nằm viện, có thể có tác dụng phụ (đau đầu, buồn nôn, nôn, động 

kinh).  

3.1.5 Điện cơ: Khi nghi ngờ bệnh lý khác (bệnh lý thần kinh cơ, bệnh lý tủy..)  

hoặc bệnh lý rễ chưa chắc chắn.  



 
 

3.2. Xét nghiệm để điều trị, theo dõi, tiên lượng: Có thể thực hiện một hoặc nhiều 

lần tùy theo diễn biến bệnh. 

Chỉ định xét nghiệm huyết học:  

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)  

- Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá), định nhóm máu RH (D)  

- HbsAg, HCV, HIV  

Chỉ định xét nghiệm đông máu:  

- Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ  

Prothrombin) bằng máy tự động  

- Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial  

Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động  

- Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss 

phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động  

- Thời gian máu chảy phương pháp Duke  

- Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu)  

Chỉ định xét nghiệm hóa sinh:  

- Glucose [Máu]  

- Urê máu [Máu]  

- Creatinin (máu)  

- Albumin [Máu]  

- Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-) [Máu]  

- AST (GOT) [Máu]  

- ALT (GPT) [Máu]  

- Protein [máu]  

Chỉ đinh xét nghiệm sinh hóa nước tiểu  

- XN 10 thông số 

* Xq ngực, siêu âm ổ bụng, màng phổi: Tìm kiếm tổn thương ngực, bụng phối hợp  

IV. CHẨN ĐOÁN 

4.1 Chẩn đoán xác định: Căn cứ vào triệu chứng lâm sàng và phim chụp 



 
 

* Lâm sàng:  

- Đau lưng : Có hoặc không 

- Rối loạn cảm giác  

- Rối loạn vận động 

- Đau kiểu rễ  

- Hội chứng đuôi ngựa 

X Quang + Cắt lớp vi tính + MRI: Xác định vị trí tổn thương, mức độ tổn thương   

4.2. Chẩn đoán theo thể bệnh 

- Thoát vị đĩa đệm thể trung tâm 

- Thoát vị đĩa đệm thể lệch bên 

- Thoát vị đĩa đệm lỗ liên hợp 

-Thoát vị đĩa đệm ngoài lỗ liên hợp 

4.3 Chẩn đoán phân biệt: chủ yếu dựa vào các phim chụp để phân biệt với các bệnh 

sau 

+ Hẹp ống sống 

+ U tủy, U rễ thần kinh 

+ Trượt đốt sống  

+ Suy van tĩnh mạch chi 

V. ĐIỀU TRỊ  

5.1 Hướng điều trị 

- Thuốc: Chống viêm, giảm đau, giãn cơ, an thần... 

- Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, châm cứu... 

- Phẫu thuật giải phóng chèn ép khi điều trị nội khoa không hiệu quả 

5.2. Nội khoa bảo tồn  

- Thay đổi sinh hoạt: nghỉ tại giường 2 – 4 ngày khi đau theo rễ nhiều: Hạn chế khuân 

nặng, ngồi lâu, cúi ngửa hay vặn cột sống thắt lưng. Trong tháng đầu tập thể dục nhẹ 

nhàng giúp cơ thể giảm suy nhược, tập tăng dần mang lại kết quả tốt, chỉ ngưng tập 

khi đau.  



 
 

- Thuốc giảm đau: Acetaminophene hay NSAIDS đầu tiên. Giảm đau mạnh hơn (á 

phiện) khi đau dữ dội và không dùng quá 2-3 tuần.  

- Thuốc giãn cơ: tác dụng chưa rõ, có hể tác dụng phụ (li bì, uể oải), dùng dưới 2- 3 

tuần.  

- Giáo dục cho bệnh nhân.  

- Liệu pháp xoa bóp cột sống (Spinal manipulation theraphy-SMT).  

- Tiêm ngoài màng cứng: hiệu quả không rõ ràng.  

- kết hợp giữa dùng thuốc và lý trị liệu thời gian trung bình 6 tuần nếu không hiệu  

quả thì xét phẫu thuật[1],[3].  

5.3. Điều trị ngoại khoa  

a. Chỉ định  

(1) Điều trị nội khoa trung bình 6 tuần không hiệu quả, đau tê không giảm.  

(2) “Phẫu thuật cấp cứu”: hội chứng chùm đuôi ngựa, khiếm khuyết vận động  

tiến triển, hay bệnh nhân đau không chịu được dù thuốc giảm đau mạnh.  

(3) Bệnh nhân không kiên nhẫn điều trị nội khoa.  

(4) khối thoát vị lớn chèn ép rễ thần kinh.  

b. Các phương pháp phẫu thuật  

* Phẫu thuật mổ mở lấy thoát vị đĩa đệm 

* Phẫu thuật ít xâm lấn: Sử dụng các phương tiện hỗ trợ để thực hiện phẫu thuật lấy 

thoát vị.  

Các phương tiện hỗ trợ:  

- Hệ thống nội soi cột sống 

- Hệ thống ống nong ( khung Quarant) 

- Hệ thống kính vi phẫu 

- Hệ thống định vị Navigation 

- Hệ thống cảnh báo thần kinh trong mổ 

c.  Điều trị hậu phẫu:  

* Nguyên tắc điều trị 

- Kháng sinh các nhóm theo lâm sàng và kháng sinh đồ, dùng đơn độc hoặc kết hợp  



 
 

- Giảm đau, chống viêm, giãn cơ  

- An thần, vitamin nhóm B liều cao  

- Các thuốc khác theo bệnh lý kết hợp  

- Thay băng chăm sóc vết mổ, cấp độ chăm sóc theo mức độ nặng của bệnh nhân  

- Rút dẫn lưu nếu ra dưới 30ml trong vòng 48 tiếng, rút dẫn lưu, nằm bất động tại 

giường với tư thế đầu thấp, theo dõi sát, dự phòng và phát hiện sớm viêm màng não…  

- Bệnh nhân vận động tại giường ngay sau mổ vận động theo hướng dẫn của bác sỹ.  

- Khi ra viện: Dặn dò, thời gian khám lại, tư vấn tập phục hồi chức năng  

* Điều trị cụ thể 

+ Giảm đau 

+ Paracetamol 1g x 03 lọ truyền tm 100 g/p chia S-C-T dùng 5 ngày, từ ngày 

thứ 6 có thể dùng paracetamol đường uống ( Paracetamol 0,5g x 6 viên/ngày) 

+ Chống viêm NSAID: Diclofenac 75mg x 2 ống/ 24h, Piroxicam 20mg/1ml x 

2 ống/ 24h. Có thể dùng trong 3 ngày đầu sau mổ. 

+ Giảm đau, an thần: Dùng trong những trường hợp đau nặng: Morphin 

hydroclorid 10mg/1ml tiêm TMC hoặc tiêm bắp mỗi 4h. Dolacgan 100mg/2ml x 1 

ống TMC hoặc tiêm bắp mỗi 4h. 

+ Kháng sinh : Liều lượng kháng sinh dùng trong ngày có thể thay đổi tùy từng tổn 

thương, lứa tuổi và tình trạng bệnh của bệnh nhân. Thời gian dùng kháng sinh sau mổ 

thường từ 7 – 10 ngày, có thể phải kéo dài hơn thời gian điều trị kháng sinh tùy tình 

trạng bệnh. Có thể dùng đơn độc một loại kháng sinh hoặc kết hợp từ 2 hay nhiều loại 

kháng sinh: 

+ Cephalosporin thế hệ 3: Ceftriaxon 1g x 02 - 04 lọ/ 24h tiêm TMC chia 2 

lần ( Hoặc Tiafo 1 g x 02 - 04 lọ, Cefotiam 1 g x 02 - 04 lọ lọ , Cefamandol 1 g x 

02 - 04 lọ lọ, Cefoperazol x 02 - 04 lọ…)  

+ Penicillin phổ rộng: Piperacillin 1g x 02 - 04 lọ/ 24h tiêm TMC chia 2 lần, 

có thể sử dụng các chế phẩm Piperacillin kết hợp Tazobactam. ( hoặc Mezlocillin, 

Carbenicillin, Ticarcillin với liều dùng tương tự) 



 
 

+ Có thể kết hợp với Metronidazon 0,5g x 02 túi truyền TM, Ciprofloxacin 

0,5g x 02 túi , Ofloxacin 0,2 g x 02 lọ… hoặc dùng theo kháng sinh đồ) 

+ Chống viêm  

- Chống viêm steroid: Methylpresnisolon 40 mg x 02 ống tiêm TMC dùng 3-5 ngày 

- Chống viêm NSAID: Thuốc ức chế COX – 2: Celecoxib 200mg( celebrex 200mg x 

2 viên/ngày/ dùng 7- 10 ngày) 

+ Giãn cơ, an thần 

- Eperison Hydoclorid ( Myonal 50mg x 03 viên uống chia 3) Dùng 7-10 ngày. 

- Seduxen 5mg x 02 viên uống 21h dùng 5-7 ngày 

+ Chống loét dạ dày 

- Omeprazon 40 mg x 01 lọ Tiêm TMC ( OCiD 40 mg hoặc omeprazon 20 mg x 2 

viên uống ) 

- Vitamin nhóm B liều cao ( Neutrivit 5000 x 01 ống Tiêm bắp) dùng 10 ngày 

+ Truyền máu ( Trường hợp có chỉ định truyền máu hoặc chế phẩm ): Khối lượng 

máu truyền tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân và xét nghiệm 

- Máu toàn phần cùng nhóm,  

- Khối hồng cầu 

+ Dinh dưỡng:  

+ Natriclorid 0,9% 1500ml / 24 giờ hoặc bù đủ dịch đảm bảo áp lực tĩnh mạch 

trung tâm trên 12 cmH20 

+ Đạm Amigold 500ml / 24 giờ. Albumin 10% khi có chỉ định. Số lượng căn 

cứ vào xét nghiệm và tình trạng bệnh. 

+ Nuôi ăn qua đường miệng hoặc đường sonde dạ dầy[1],[3]. 

6. Đánh giá kết quả điều trị: Trong quá trình điều trị, có thể chụp lại Xquang cột 

sống, cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ cột sống để đánh giá kết quả điều trị. 

VI. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Tiến triển tốt: khỏi bệnh và ít để lại di chứng  

- Tiến triển xấu: đối với các trường hợp tổn thương thần kinh nặng trước mổ,  thường 

hồi phục kém hoặc không hồi phục để lại di chứng tàn phế. 



 
 

+ Biến chứng thường gặp: nhiễm trùng vết mổ nông hay sâu, khiếm khuyết vận động, 

thủng màng cứng, dò dịch não tủy, giả thoát vị màng tủy.  

+ Biến chứng ít gặp: tổn thương rễ thần kinh, tổn thương cấu trúc trước than  

sống, thùng mạch máu lớn như động mạch chủ bụng, động mạch chậu chung hay tĩnh 

mạch lớn, có thể gây tử vong do mất máu.  

+ Tái phát (cùng tầng hay cùng bên): 4% trong 10 năm[2],[3].  

VII. PHÒNG BỆNH:  

- Tuyên truyền tập thể dục, thể thao giảm thoái hóa 

- Không sử dụng các chất kích thích: bia rượu, thuốc lá  

- Khám bệnh và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ 

VIII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN VÀ RA VIỆN 

8.1 Tiêu chuẩn nhập viện 

- Lâm sàng:  

 + Hội chứng cột sống: Có thể đau lưng, biến dạng cột sống 

 + Hội chứng rễ thần kinh: Đau tê lan chân theo đường đi của rễ thần kinh. 

- Cận lâm sàng:  

  + MRI cột sống thắt lưng: Hình ảnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng chèn ép 

rễ thần kinh 

8.2 Tiêu chuẩn ra viện 

- Lâm sàng:  

 + Vết mổ: liền tốt, không có dấu hiệu viêm dò. 

 + Triệu chứng: cải thiện các triệu chứng đau lưng, đau tê chân so với trước mổ 

- Cận lâm sàng: Có thể được chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ để kiểm tra sau mổ: 

hết thoát vị, rễ thần kinh được giải phóng chèn ép. 

IX. Mã ICD 10 áp dụng: M51.2 – Thoát vị đĩa đệm đốt sống đặc hiệu khác 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Đinh Ngọc Sơn và cộng sự, “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phẫu thuật nội 

soi qua lỗ liên hợp lấy thoát vị đĩa đệm trong thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng ”. 

Luận án tiến sĩ y học. 2013. 



 
 

2. Quyết định số 5729/QĐ-BYT ngày 21/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Ngoại khoa Chuyên khoa Phẫu thuật Cột 

sống. 

3. Quyết định số 198/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban 
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thương chỉnh hình và Phẫu thuật Cột sống.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG NGỰC VÀ THẮT LƯNG 

(ICD 10: M48.3 - Chấn thương cột sống) 

I. KHÁI NIỆM  

Chấn thương cột sống là những tổn thương do lực chấn thương tác động vào 

cột sống, có thể gây tổn thương phần xương, đĩa đệm, dây chằng hay gân cơ. Đoạn 

cột sống tiếp nối lưng-thắt lưng là đoạn gãy hay gặp với các thương tổn bệnh lí giải 

phẫu đa dạng; từ loại gãy vững, ít nguy cơ thương tổn thần kinh đến loại gãy không 

vững với thương tổn thần kinh nặng nề[1].  

II. NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ CHẤN THƯƠNG:  

2.1. Nguyên nhân 

- Tai nạn giao thông 

- Tai nạn lao động 

- Tai nạn sinh hoạt 

- Các nguyên nhân khác gây chấn thương vào vùng cột sống: tai nạn thể thao, bị 

đánh… 

2.2. Cơ chế chấn thương 

* Cơ chế chấn thương trực tiếp: Lực chấn thương tác động trực tiếp vào vùng cột 

sống gây tổn thương. Ít gặp hơn 

* Cơ chế chấn thương gián tiếp: hay gặp hơn 

 - Gãy do dồn ép quá mức 

 - Gãy do gập quá mức 

- Gãy do ưỡn quá mức 

- Gãy do xoay quá mức 

III. TRIỆU CHỨNG  

1. Khám cột sống  

- Với sự trợ giúp của nhiều người, cho bệnh nhân nằm nghiêng để khám tìm vị trí tổn 

thương theo điểm đau, điểm gù.  

2. Khám thần kinh  



 
 

- Mục đích chính là xác định tầng thần kinh bị tổn thương cũng như mức độ liệt hoàn 

toàn hay liệt không hoàn toàn của tổn thương tủy.  

a. Xác định vị trí tổn thương tủy 

- Tùy theo vị trí tổn thương tủy mà bệnh nhân có các rối loạn vận động khác nhau.  

Khám sức co của cơ theo thang điểm vận động:  

Điểm Vận động 

0 Không có co cơ khi cố gắng vận động 

1 Có co cơ nhưng không phát sinh động tác 

2 Vận động được chi trên mặt phẳng, không thắng được trọng lực chi 

3 Thắng được trọng lực chi  

4 Thắng được sức cản vừa  

5 Vận động bình thường  

 

 

- Khám các rối loạn cảm giác (theo sơ đồ phân vùng cảm giác) bằng kiểm tra 

cảm giác xúc giác, cảm giác đau. Ví dụ một số mốc cơ thể như: lưng 4 - ngang núm 

vú, lưng 6 - ngang mũi ức, lưng 10 - ngang rốn, lưng 12 - giữa nếp bẹn.  

b. Đánh giá mức độ tổn thương tủy 

- Để xác định được chính xác mức độ tổn thương tủy phải chờ hết giai đoạn sốc 

tủy, thường kéo dài khoảng 48h trong đa số trường hợp. Phản xạ hành hang là phản 

xạ tủy sống xa nhất nên có trở lại sớm nhất, đánh dấu sự chấm dứt của giai đoạn sốc 

tủy. Phản xạ hành hang biểu hiện bằng co cơ vòng hậu môn khi bóp đầu dương vật 

(đàn ông) hoặc bóp đầu âm vật (đàn bà) hoặc kéo vào ống sonde tiểu. Vì vậy đeo găng 

khám trực tràng bằng ngón tay là một thì không thể thiếu trong lúc khám thần kinh 

tủy sống.  

- Trên cơ sở khám vận động cảm giác, người ta phân loại tổn thương thần kinh  

theo Frankel[1]: 

Loại Chức năng 

A Liệt hoàn toàn: không còn bất cứ cảm giác hay vận động nào dưới  



 
 

thương tổn 

B Liệt không hoàn toàn: còn cảm giác nhưng mất vận động dưới thương  

tổn  

C Liệt không hoàn toàn: cảm giác còn, vận động giảm (cơ lực 2/5) 

D Liệt không hoàn toàn: cảm giác còn, vận động giảm (cơ lực 3/5-4/5)  

E Bình thường: Vận động và cảm giác bình thường 

3. Cận lâm sàng 

3.1 Xét nghiệm để chẩn đoán, theo dõi, kiểm tra, phân loại  

3.1.1 X Quang: Dựa vào điểm đau chói, gù để chụp phim thẳng nghiêng giúp xác 

định thương tổn.  

3.1.2 Cắt lớp vi tính (CT Scanner) : Đánh giá rất tốt tổn thương xương đặc biệt trêm 

hình ảnh tái tạo 3 chiều. Theo phân loại của Denis.  

3.1.3 Cộng hưởng từ (MRI) : Đánh giá tốt tổn thương dây chằng, đĩa đệm đặc biệt 

là tổn thương tủy.  

Phân loại gẫy cột sống theo Denis[2],[3]:  

- Denis chia cột sống làm 3 cột:  

+ Cột trước: nửa trước thân đốt sống, đĩa đệm và dây chằng dọc trước  

+ Cột giữa: nửa sau thân đốt sống, đĩa đệm và dây chằng dọc sau.  

+ Cột sau: toàn bộ cung sau, dây chằng vàng, bao khớp và các dây chằng liên gai.  

Nếu tổn thương 2/3 cột hoặc tổn thương cột giữa, hoặc tổn thương cột sau được coi là 

mất vững.  

- Có 4 loại gãy:  

+ Loại 1: Gãy lún (compression) 

+ Loại 2: Gãy lún, bung nhiều mảnh (burst fracture): 

+ Loại 3: Gãy dây đai an toàn (seat - belt)  

+ Loại 4: Gãy trật (fracture - dislocation)  

3.2. Xét nghiệm để điều trị, theo dõi, tiên lượng: Có thể thực hiện một hoặc nhiều 

lần tùy theo diễn biến bệnh. 

Chỉ định xét nghiệm huyết học:  



 
 

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)  

- Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá), định nhóm máu RH (D)  

- HbsAg, HCV, HIV  

Chỉ định xét nghiệm đông máu:  

- Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ  

Prothrombin) bằng máy tự động  

- Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial  

Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động  

- Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss 

phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động  

- Thời gian máu chảy phương pháp Duke  

- Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu)  

Chỉ định xét nghiệm hóa sinh:  

- Glucose [Máu]  

- Urê máu [Máu]  

- Creatinin (máu)  

- Albumin [Máu]  

- Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-) [Máu]  

- AST (GOT) [Máu]  

- ALT (GPT) [Máu]  

- Protein [máu]  

Chỉ đinh xét nghiệm sinh hóa nước tiểu  

- XN 10 thông số 

* Xq ngực, siêu âm màng phổi: Tìm kiếm tổn thương ngực, bụng phối hợp  

IV. CHẨN ĐOÁN 

4.1 Chẩn đoán xác định: Căn cứ vào triệu chứng lâm sàng và cắt lớp vi tính 

* Lâm sàng: Sau chấn thương xuất hiện các triệu chứng 

+ Đau khu trú vùng cột sống ngực, thắt lưng 

+ Co cứng khối cơ cạnh sống 



 
 

+ Dấu hiệu tổn thương thần kinh : rối loạn vận động( yếu, liệt vận động 2 chi dưới), 

rối loạn cảm giác( tê bì, giảm hoặc mất cảm giác...). Đánh giá mức độ theo thang điểm 

Frankel  

+ Rối loạn cơ tròn : Có hoặc không  

+ Phản xạ hành hang, phản xạ cơ thắt hậu môn : còn hoặc mất 

X Quang + Cắt lớp vi tính + MRI: Xác định vị trí đốt sống tổn thương, mức độ tổn 

thương tủy và hệ thống dây chằng 

4.2. Chẩn đoán theo thể bệnh 

a. Dựa vào mức độ tổn thương xương 

+ Loại 1: Gãy lún (compression) 

+ Loại 2: Gãy lún, bung nhiều mảnh (burst fracture): 

+ Loại 3: Gãy dây đai an toàn (seat - belt)  

+ Loại 4: Gãy trật (fracture - dislocation)  

b. Dựa vào mức độ tổn thương tủy 

+ Loại 1: Chấn thương cột sống có liệt tủy 

  + Liệt tủy hoàn toàn 

  + Liệt tủy không hoàn toàn 

+ Loại 2: Chấn thương cột sống không liệt tủy 

4.3 Chẩn đoán phân biệt 

+ Xẹp đốt sống do loãng xương: Trên phim cắt lớp vi tính không ghi đường vỡ xương 

+ Trượt đốt sống do thoái hóa: phân biệt với trật đốt sống do chấn thương 

V. ĐIỀU TRỊ  

1. Hướng điều trị  

- Thuốc chống phù tủy  

- Nắn chỉnh + cố định thương tổn xương.  

- Phòng các biến chứng của tổn thương tủy.  

- Hồi phục chức năng.  

2. Sơ cứu  



 
 

- Bất động: Chú ý khi vận chuyển bệnh nhân, tư thế cột sống phải luôn nằm trên một 

“mặt phẳng” tránh tình trạng cột sống bị vặn làm tổn thương tủy nặng thêm. Cho bệnh 

nhân nằm ngửa trên ván cứng, nếu có điều kiện cho bệnh nhân mặc áo cột sống.  

- Phòng chống sốc: Dùng các thuốc giảm đau, truyền dịch kiểm soát tuần hoàn, duy 

trì huyết áp tâm thu từ 110 – 140 mmHg để đảm bảo lưu lượng tưới máu tủy. Cho thở 

oxy, đặt ống thông dạ dày hay hậu môn nếu có chướng bụng, liệt ruột, đặt thông tiểu 

nếu có bí tiểu.  

- Phát hiện các tổn thương ngực, bụng, sọ não, chấn thương chi thể… kèm theo[2],[3].  

3. Chống phù tủy  

- Thời gian cửa sổ: 8 giờ đầu.  

- Thuốc: Methylprednisolone truyền tĩnh mạch 30 mg/kg/giờ đầu, sau đó truyền tĩnh 

mạch 5 mg/kg trong 23 giờ tiếp theo. Thuốc này làm tăng nguy cơ nhiễm trùng hậu 

phẫu và chảy máu dạ dày, vì vậy cần chú ý sử dụng thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày đi 

kèm.  

4. Điều trị bảo tồn  

- Chỉ định trong những trường hợp gãy vững, gãy không có tổn thương thần kinh, gãy 

ở những bệnh nhân quá yếu không chịu nổi phẫu thuật.  

- Cho bệnh nhân nằm nghỉ tại giường, kết hợp tập luyện cơ năng. Bó bột yếm,  

hoặc mặc áo áo cột sống có thể cho phép bệnh nhân ngồi dậy sớm.  

a. Nguyên tắc điều trị 

- Giảm đau, chống viêm, giãn cơ  

- An thần, vitamin nhóm B liều cao  

- Các thuốc khác theo bệnh lý kết hợp  

- Bệnh nhân vận động tại giường ngay sau mổ vận động theo hướng dẫn của bác sỹ.  

- Khi ra viện: Dặn dò, thời gian khám lại, tư vấn tập phục hồi chức năng  

b. Điều trị cụ thể 

* Giảm đau 

- Paracetamol 1g x 03 lọ truyền tm 100 g/p chia S-C-T dùng 5 ngày, từ ngày thứ 6 có 

thể dùng paracetamol đường uống ( Paracetamol 0,5g x 6 viên/ngày, chia 3 lần) 



 
 

* Giãn cơ, an thần 

- Eperison Hydoclorid ( Myonal 50mg x 03 viên uống chia 3) Dùng 7-10 ngày. 

- Seduxen 5mg x 02 viên uống 21h dùng 5-7 ngày 

* Chống loét dạ dày 

- Omeprazon 40 mg x 01 lọ Tiêm TMC ( OCiD 40 mg hoặc omeprazon 20 mg x 2 

viên uống ) 

- Vitamin nhóm B liều cao ( Neutrivit 5000 x 01 ống Tiêm bắp) dùng 10 ngày 

* Truyền máu ( Trường hợp có chỉ định truyền máu hoặc chế phẩm ): Khối lượng 

máu truyền tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân và xét nghiệm 

- Máu toàn phần cùng nhóm,  

- Khối hồng cầu 

* Dinh dưỡng:  

+ Natriclorid 0,9% 1500ml / 24 giờ hoặc bù đủ dịch đảm bảo áp lực tĩnh mạch trung 

tâm trên 12 cmH20 

+ Đạm Amigold 500ml / 24 giờ. Albumin 10% khi có chỉ định. Số lượng căn cứ vào 

xét nghiệm và tình trạng bệnh. 

+ Nuôi ăn qua đường miệng hoặc đường sonde dạ dầy. 

5. Điều trị phẫu thuật  

a. Chỉ định: Gãy cột sống mất vững, gãy có chèn ép thần kinh.  

b. Mục đích:  

+ Đưa cột sống về vị trí giải phẫu  

+ Cố định vững cột sống  

+ Giải phóng chèn ép thần kinh  

- Việc lựa chọn phẫu thuật lối trước, lối sau hay phối hợp dựa vào dạng thương tổn, 

tình trạng thần kinh, kinh nghiệm phẫu thuật viên.  

+ Phẫu thuật lối sau: cắt bản sống giải ép tủy, cố định và nắn chỉnh cột sống  

bằng vít chân cung có ghép xương. Đây là phương pháp thường dùng nhất.  

+ Phẫu thuật lối trước: cắt bỏ đốt sống gãy, ghép xương hay lồng ghép có cố  

định bằng nẹp vít lối trước, thường áp dụng cho gãy nhiều mảnh.  



 
 

+ Phẫu thuật phối hợp: đối với những trường hợp vỡ thân đốt sống nặng có kèm gãy 

trật[1],[3].  

c. Điều trị hậu phẫu  

* Nguyên tắc điều trị 

- Kháng sinh các nhóm theo lâm sàng và kháng sinh đồ, dùng đơn độc hoặc kết hợp  

- Giảm đau, chống viêm, giãn cơ  

- An thần, vitamin nhóm B liều cao  

- Các thuốc khác theo bệnh lý kết hợp  

- Thay băng chăm sóc vết mổ, cấp độ chăm sóc theo mức độ nặng của bệnh nhân  

- Rút dẫn lưu nếu ra dưới 30ml trong vòng 48 tiếng, rút dẫn lưu, nằm bất động tại 

giường với tư thế đầu thấp, theo dõi sát, dự phòng và phát hiện sớm viêm màng não…  

- Bệnh nhân vận động tại giường ngay sau mổ vận động theo hướng dẫn của bác sỹ.  

- Khi ra viện: Dặn dò, thời gian khám lại, tư vấn tập phục hồi chức năng  

*  Điều trị cụ thể 

- Giảm đau 

+ Paracetamol 1g x 03 lọ truyền tm 100 g/p chia S-C-T dùng 5 ngày, từ ngày 

thứ 6 có thể dùng paracetamol đường uống ( Paracetamol 0,5g x 6 viên/ngày) 

+ Chống viêm NSAID: Diclofenac 75mg x 2 ống/ 24h, Piroxicam 20mg/1ml x 

2 ống/ 24h. Có thể dùng trong 3 ngày đầu sau mổ. 

+ Giảm đau, an thần: Dùng trong những trường hợp đau nặng: Morphin 

hydroclorid 10mg/1ml tiêm TMC hoặc tiêm bắp mỗi 4h. Dolacgan 100mg/2ml x 1 

ống TMC hoặc tiêm bắp mỗi 4h. 

- Kháng sinh : Liều lượng kháng sinh dùng trong ngày có thể thay đổi tùy từng tổn 

thương, lứa tuổi và tình trạng bệnh của bệnh nhân. Thời gian dùng kháng sinh sau mổ 

thường từ 7 – 10 ngày, có thể phải kéo dài hơn thời gian điều trị kháng sinh tùy tình 

trạng bệnh. Có thể dùng đơn độc một loại kháng sinh hoặc kết hợp từ 2 hay nhiều loại 

kháng sinh: 



 
 

+ Cephalosporin thế hệ 3: Ceftriaxon 1g x 02 - 04 lọ/ 24h tiêm TMC chia 2 

lần ( Hoặc Tiafo 1 g x 02 - 04 lọ, Cefotiam 1 g x 02 - 04 lọ lọ , Cefamandol 1 g x 

02 - 04 lọ lọ, Cefoperazol x 02 - 04 lọ…)  

+ Penicillin phổ rộng: Piperacillin 1g x 02 - 04 lọ/ 24h tiêm TMC chia 2 lần, 

có thể sử dụng các chế phẩm Piperacillin kết hợp Tazobactam. ( hoặc Mezlocillin, 

Carbenicillin, Ticarcillin với liều dùng tương tự) 

+ Có thể kết hợp với Metronidazon 0,5g x 02 túi truyền TM, Ciprofloxacin 

0,5g x 02 túi , Ofloxacin 0,2 g x 02 lọ… hoặc dùng theo kháng sinh đồ) 

- Chống viêm  

- Chống viêm steroid: Methylpresnisolon 40 mg x 02 ống tiêm TMC dùng 3-5 ngày 

- Chống viêm NSAID: Thuốc ức chế COX – 2: Celecoxib 200mg( celebrex 200mg x 

2 viên/ngày/ dùng 7- 10 ngày) 

- Giãn cơ, an thần 

- Eperison Hydoclorid ( Myonal 50mg x 03 viên uống chia 3) Dùng 7-10 ngày. 

- Seduxen 5mg x 02 viên uống 21h dùng 5-7 ngày 

- Chống loét dạ dày 

- Omeprazon 40 mg x 01 lọ Tiêm TMC ( OCiD 40 mg hoặc omeprazon 20 mg x 2 

viên uống ) 

- Vitamin nhóm B liều cao ( Neutrivit 5000 x 01 ống Tiêm bắp) dùng 10 ngày 

- Truyền máu ( Trường hợp có chỉ định truyền máu hoặc chế phẩm ): Khối lượng máu 

truyền tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân và xét nghiệm 

- Máu toàn phần cùng nhóm,  

- Khối hồng cầu 

- Dinh dưỡng:  

+ Natriclorid 0,9% 1500ml / 24 giờ hoặc bù đủ dịch đảm bảo áp lực tĩnh mạch 

trung tâm trên 12 cmH20 

+ Đạm Amigold 500ml / 24 giờ. Albumin 10% khi có chỉ định. Số lượng căn 

cứ vào xét nghiệm và tình trạng bệnh. 

+ Nuôi ăn qua đường miệng hoặc đường sonde dạ dầy. 



 
 

VI. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Tiến triển tốt: khỏi bệnh và ít để lại di chứng ở những trường hợp gẫy vững, không 

liệt tủy. 

- Tiến triển xấu: xuất hiện các biến chứng, di chứng sau quá trình điều trị. Những 

trường hợp tổn thương tủy nặng thường hồi phục kém hoặc không hồi phục để lại di 

chứng tàn phế. 

VII. PHÒNG BỆNH: Phòng tránh các nguyên nhân gây chấn thương cột sống 

- Phòng tránh tai nạn giao thông: Tuân thủ luật giao thông, không uống rượu bia khi 

lái xe 

- Sử dụng các phương tiện phòng hộ khi tham gia giao thông và trong lao động sản 

xuất  

VIII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN VÀ RA VIỆN 

8.1 Tiêu chuẩn nhập viện 

* Lâm sàng:  

 + Có chấn thương vùng cột sống 

 + Tại chỗ: Đau + hạn chế vận động  

 + Hội chứng thần kinh: Có hoặc không có biểu hiện tổn thương thần kinh  

* Cận lâm sàng:  

  + XQuang + Ct scanner cột sống thắt lưng: Hình ảnh gãy lún đốt sống 

8.2 Tiêu chuẩn ra viện 

* Lâm sàng:  

 - Nội khoa: Các triệu chứng lâm sàng giảm so với khi vào viện.  

 - Ngoại khoa:  

  + Vết mổ: liền tốt, không có dấu hiệu viêm dò. 

 + Triệu chứng: cải thiện các triệu chứng đau lưng, các triệu chứng thần kinh so 

với trước mổ 

* Cận lâm sàng: Có thể được chụp Xquang, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ để kiểm 

tra sau mổ: tình trạng nẹp vít đúng vị trí. 

IX. Mã ICD 10 áp dụng: M48.3 - Chấn thương cột sống 
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LÚN XẸP ĐỐT SỐNG DO LOÃNG XƯƠNG 

(ICD 10: M48.5 - Xẹp đốt sống chưa phân loại ở mục khác) 

 

I. KHÁI NIỆM  

Xẹp đốt sống là tình trạng thân đốt sống bị xẹp, giảm chiều cao thân đốt sống. 

gây đau lưng dai dẳng, hạn chế vận động ở các mức độ khác nhau. Nếu không được điều 

trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến các di chứng như: gù vẹo cột sống, đau mạn tính kéo dài, 

thương tổn thần kinh[1]. 

II. NGUYÊN NHÂN:  

Xẹp thân đốt sống do loãng xương thường có liên quan với chấn thương nhẹ 

hoặc tiền sử gãy xương trước đó, hoặc thậm chí không có chấn thương kèm theo. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến xẹp đốt sống như loãng xương, ung thư di căn 

cột sống, u huyết quản thân đốt... trong đó nguyên nhân thường gặp nhất là loãng 

xương. 

Nguyên nhân do chấn thương: xẹp đốt sống sau 1 chấn thương nhẹ, hay gặp 

vùng ngực - thắt lưng 

III. TRIỆU CHỨNG  

3.1. Triệu chứng lâm sàng 

 Xẹp thân đốt sống do loãng xương thường có liên quan với chấn thương nhẹ 

hoặc tiền sử gãy xương trước đó, hoặc thậm chí không có chấn thương kèm theo. Triệu 

chứng đau sâu ở giữa cột sống là triệu chứng cơ năng điển hình của xẹp thân đốt sống 

do loãng xương. Đau có thể xuất hiện ngay sau chấn thương hoặc khởi phát đột ngột và 

có thể kéo dài nhiều tháng.  

Xẹp thân đốt sống cấp tính điển hình bởi nhạy cảm đau phía trên gai sau. 

Nghiệm pháp vỗ lưng rất có giá trị trong việc xác định vị trí đau. Bệnh nhân nằm sấp 

hoặc ngồi với vùng lưng được bộc lộ rõ. Người thầy thuốc vỗ nhẹ dọc cột sống của 

người bệnh để phát hiện vị trí đau tương ứng đốt sống bị xẹp. Từ đó rút ra chẩn đoán 

sơ bộ vị trí đốt tổn thương và đưa ra chỉ định chụp phim hợp lý. Ngoài ra, việc quan 



 
 

sát toàn bộ cột sống sẽ giúp phát hiện sự mất cân bằng dọc của cột sống, sự giảm chiều 

cao, vẹo cột sống, quá gù cột sống và trượt đốt sống. Với bệnh nhân bị tổn thương 

vùng bản lề ngực - thắt lưng, tìm kiếm nhạy cảm đau liên quan với xương sườn.  

Những bệnh nhân xẹp thân đốt sống thường có hạn chế vận động do đau lưng. 

Có những bệnh nhân không thể ngồi, đứng dậy và đi lại được, đặc biệt là sau khi bị 

chấn thương cột sống. Điều này ảnh hưởng đến các hoạt động sinh hoạt hàng ngày và 

được ghi nhận trong thang điểm đánh giá chức năng cơ thể và sức khỏe tâm thần. 

Khám xét toàn diện về các triệu chứng thần kinh. Mặc dù các tổn thương thần 

kinh thường hiếm gặp (0.05%), rất nhiều bệnh nhân có biểu hiện của hẹp ống sống 

hoặc bệnh lý thần kinh trước đó dẫn đến triệu chứng thần kinh nặng lên sau xẹp thân 

đốt sống.  

 Rối loạn đại tiểu tiện: thường do bệnh nhân đau quá, giảm nhu động ruột do 

nằm bất động lâu ngày trên giường bệnh hoặc do người bệnh xấu hổ. Những rối loạn 

này không giống với rối loạn cơ tròn do tổn thương thần kinh và thường mất đi sau 

khi điều trị giảm đau hiệu quả[3] 

3.2 Triệu chứng cận lâm sàng   

3.2.1 Xét nghiệm để chẩn đoán, theo dõi, kiểm tra: 

* Đo mật độ xương chẩn đoán loãng xương 

Từ năm 2002, các hội nghị  quốc tế về LX đã thống nhất quan điểm chỉ có máy 

sử dụng tia X năng lượng kép được gọi là DEXA ( Dual-energy X-Ray 

absorptionmetry) mới có giá trị chẩn đoán. Tiêu chuẩn chẩn đoán LX của WHO dựa 

vào BMD (Bone Mineral Density) tính theo T-score (độ lệch chuẩn): là chỉ số MĐX 

của cá thể đó so với MĐX của nhóm người trẻ tuổi làm chuẩn: 

Mật độ xương bình thường: khi T-score ≥ -1 

Giảm mật độ xương: khi -1> T-score >-2,5 

Loãng xương khi: T-score ≤ -2,5 

Loãng xương nặng: khi T-score ≤ -2,5 và kèm gãy xương[4]. 

* Chụp X quang thường quy 

Dựa trên phim X Quang cột sống thắt lưng thẳng, nghiêng có thể xác định được 



 
 

vị trí đốt sống tổn thương và hình thái gãy xương. Xẹp thân đốt sống được phân loại 

thành dưới nhóm là vỡ xẹp ở bờ trên đốt sống (đốt sống hình chêm) hoặc bờ dưới đốt 

sống (đốt sống hình chữ V) và xẹp cả hai bờ đốt sống (lõm 2 mặt). Sự gãy xương có thể 

dẫn đến lùn ép toàn bộ đốt sống (đốt sống phẳng). Hơn thế nữa, biến dạng xẹp lệch bên 

có thể làm mất cân xứng đốt sống trên mặt phẳng cắt đứng dọc. Ở cột sống thắt lưng 

thường gặp xẹp thân đốt sống loại lõm 2 mặt hoặc đốt sống hình cá tuyết. Ở vùng cột 

sống ngực lại hay gặp xẹp thân đốt sống hình chêm. 

*  Chụp cắt lớp vi tính (CT scanner) 

 Cắt lớp vi tính có độ nhậy cao hơn Xquang thường quy, có tác dụng khẳng định 

những tổn thương phát hiện trên phim Xquang, phát hiện những tổn thương nhỏ mà 

Xquang thường quy không phát hiện được. 

 Cắt lớp vi tính là phương pháp tốt nhất để đánh giá các tổn thương xương ở 

thân đốt và cung sau, cho phép đánh giá mức độ phá hủy tường sau thân đốt và tổn 

thương cuống sống. Thông qua phim CT scanner và đặc biệt là phim cắt lớp dựng 

hình 64 dãy, chúng ta có thể đánh giá một cách chi tiết hình thái tổn thương xương, 

phân loại tổn thương.  

* Chụp cộng hưởng từ (MRI).     

   Chụp cộng hưởng từ là phương pháp hiệu quả nhất giúp xác định vị trí đốt sống tổn 

thương, phản ánh tình trạng phù nề thân đốt sống. Đốt sống mới tổn thương sẽ biểu 

hiện bằng hình ảnh tăng tín hiệu thân đốt sống đó trên thì T2 và thì STIR, giảm tín 

hiệu trên thì T1. Sự tăng tín hiệu trên phim MRI, biểu hiện có sự chảy máu trong thân 

đốt sống, chứng minh đó là tổn thương mới, là nguyên nhân gây đau cho bệnh nhân 

và chỉ định bơm xi măng (hình 1.5). Trường hợp không có hình ảnh phù nề thân đốt 

đồng nghĩa với việc gãy xương đã lành và triệu chứng đau trên lâm sàng là do nguyên 

nhân khác. Ngoài ra, MRI có thể giúp phân biệt giữa tổn thương ác tính với xẹp thân 

đốt sống do loãng xương, bao gồm cả tổn thương cuống sống và tổn thương phần mềm 

xung quanh. 

3.2.2 Xét nghiệm để điều trị, theo dõi, tiên lượng: Có thể thực hiện một hoặc nhiều 

lần tùy theo diễn biến bệnh. 



 
 

Chỉ định xét nghiệm huyết học:  

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)  

- Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá), định nhóm máu RH (D)  

- HbsAg, HCV, HIV  

Chỉ định xét nghiệm đông máu:  

- Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ  

Prothrombin) bằng máy tự động  

- Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial  

Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động  

- Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss 

phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động  

- Thời gian máu chảy phương pháp Duke  

- Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu)  

Chỉ định xét nghiệm hóa sinh:  

- Glucose [Máu]  

- Urê máu [Máu]  

- Creatinin (máu)  

- Albumin [Máu]  

- Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-) [Máu]  

- AST (GOT) [Máu]  

- ALT (GPT) [Máu]  

- Protein [máu]  

Chỉ đinh xét nghiệm sinh hóa nước tiểu  

- XN 10 thông số 

* Xq ngực, siêu âm ổ bụng, màng phổi: Tìm kiếm tổn thương ngực, bụng phối hợp 

IV. CHẨN ĐOÁN 

4.1 Chẩn đoán xác định: Căn cứ vào triệu chứng lâm sàng và phim chụp 

* Lâm sàng:  

- Triệu chứng đau sâu ở giữa cột sống  



 
 

- Xẹp thân đốt sống cấp tính điển hình bởi nhạy cảm đau phía trên gai sau.  

- Những bệnh nhân xẹp thân đốt sống thường có hạn chế vận động do đau lưng.  

- Khám xét toàn diện về các triệu chứng thần kinh.  

- Rối loạn đại tiểu tiện: thường do bệnh nhân đau quá 

X Quang + Cắt lớp vi tính + MRI: Xác định vị trí tổn thương, mức độ tổn thương   

4.2 Chẩn đoán phân biệt: chủ yếu dựa vào các phim chụp để phân biệt với các bệnh 

sau 

+ Lún vỡ đốt sống do chấn thương 

+ U xương cột sống 

+ U di căn cột sống 

+ Lao cột sống 

V. ĐIỀU TRỊ 

5.1 Hướng điều trị 

- Bất động cột sống 

- Thuốc: Chống viêm, giảm đau, giãn cơ, an thần... 

- Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, châm cứu... 

- Phẫu thuật khi có chỉ định 

5.2. Điều trị nội khoa  

Trong giai đoạn đầu, bệnh nhân được cho thuốc giảm đau và áo nẹp cột sống. 

Khuyến cáo hạn chế hoạt động hoặc nghỉ ngơi tại giường hoặc tự cân đối. Với bệnh 

nhân loãng xương, việc nghỉ ngơi tại giường lại tăng nguy cơ mất xương 4%. 

Sử dụng các thuốc chống loãng xương:  

- Calcitonin xịt mũi và bisphosphonate là 2 thuốc đầu tay trong hiệu quả điều trị LX và 

có thể làm giảm đau do gãy xương. Cancitonin được sử dụng tiêm dưới da hay dưới dạng 

xịt vào mũi, giúp làm giảm quá trình hủy xương gây tiêu xương. Bisphosphonate có hiệu 

quả mạnh mẽ trong việc ngăn chặn tiêu xương và ngăn chặn xẹp thân đốt sống.  

- Fosamax Plus uống hàng tuần, Aclasta 1 năm/ lần kéo dài ít nhất 3-5 năm mới giúp thay 

đối chất lượng xương, phòng tránh nguy cơ gãy xương.  

- Bổ sung canxi và Vitamin D (1200mg/ ngày) được ủng hộ bởi vì giúp cải thiện sức 



 
 

mạnh của xương[2],[3],[4].  

5.3 Điều trị phẫu thuật 

* Chỉ định phẫu thuật 

- Lâm sàng: Đau vùng cột sống tương ứng đốt sống tổn thương, đau tăng khi tác động 

hoặc thay đổi tư thế 

- Cận lâm sàng:  

 + MRI: Hình ảnh phù tủy xương thân đốt sống 

+ Mật độ xương: chẩn đoán xác định loãng xương T-score ≤ -2,5 

* Các phương pháp phẫu thuật 

- Phẫu thuật cố định cột sống bằng vít chân cung: vít nở, vít loãng xương 

- Phẫu thuật cố định cột sống bằng vít rỗng lòng có bơm xi măng. 

- Phẫu thuật tạo hình thân đốt sống bằng bơm xi măng sinh học: không bóng, có 

bóng, có lồng Titan[3],[4].  

* Điều trị sau phẫu thuật 

a. Nguyên tắc điều trị 

- Kháng sinh các nhóm theo lâm sàng và kháng sinh đồ, dùng đơn độc hoặc kết hợp  

- Giảm đau, chống viêm, giãn cơ  

- An thần, vitamin nhóm B liều cao  

- Các thuốc khác theo bệnh lý kết hợp  

- Thay băng chăm sóc vết mổ, cấp độ chăm sóc theo mức độ nặng của bệnh nhân( số 

lần tùy thuộc tình trạng vết mố)  

- Bệnh nhân vận động tại giường ngay sau mổ theo hướng dẫn của bác sỹ.  

- Khi ra viện: Dặn dò, thời gian khám lại, tư vấn tập phục hồi chức năng  

b. Điều trị cụ thể 

- Giảm đau 

+ Paracetamol 1g x 03 lọ truyền tm 100 g/p chia S-C-T dùng 5 ngày, từ ngày 

thứ 6 có thể dùng paracetamol đường uống ( Paracetamol 0,5g x 6 viên/ngày) 

+ Chống viêm NSAID: Diclofenac 75mg x 2 ống/ 24h, Piroxicam 20mg/1ml x 

2 ống/ 24h. Có thể dùng trong 3 ngày đầu sau mổ. 



 
 

+ Giảm đau, an thần: Dùng trong những trường hợp đau nặng: Morphin 

hydroclorid 10mg/1ml tiêm TMC hoặc tiêm bắp mỗi 4h. Dolacgan 100mg/2ml x 1 

ống TMC hoặc tiêm bắp mỗi 4h. 

- Kháng sinh : Liều lượng kháng sinh dùng trong ngày có thể thay đổi tùy từng tổn 

thương, lứa tuổi và tình trạng bệnh của bệnh nhân. Thời gian dùng kháng sinh sau mổ 

thường từ 7 – 10 ngày, có thể phải kéo dài hơn thời gian điều trị kháng sinh tùy tình 

trạng bệnh. Có thể dùng đơn độc một loại kháng sinh hoặc kết hợp từ 2 hay nhiều loại 

kháng sinh: 

+ Cephalosporin thế hệ 3: Ceftriaxon 1g x 02 - 04 lọ/ 24h tiêm TMC chia 2 

lần ( Hoặc Tiafo 1 g x 02 - 04 lọ, Cefotiam 1 g x 02 - 04 lọ lọ , Cefamandol 1 g x 

02 - 04 lọ lọ, Cefoperazol x 02 - 04 lọ…)  

+ Penicillin phổ rộng: Piperacillin 1g x 02 - 04 lọ/ 24h tiêm TMC chia 2 lần, 

có thể sử dụng các chế phẩm Piperacillin kết hợp Tazobactam. ( hoặc Mezlocillin, 

Carbenicillin, Ticarcillin với liều dùng tương tự) 

+ Có thể kết hợp với Metronidazon 0,5g x 02 túi truyền TM, Ciprofloxacin 

0,5g x 02 túi , Ofloxacin 0,2 g x 02 lọ… hoặc dùng theo kháng sinh đồ) 

* Chống viêm  

- Chống viêm steroid: Methylpresnisolon 40 mg x 02 ống tiêm TMC dùng 3-5 ngày 

- Chống viêm NSAID: Thuốc ức chế COX – 2: Celecoxib 200mg( celebrex 200mg x 

2 viên/ngày/ dùng 7- 10 ngày 

* Giãn cơ, an thần 

- Eperison Hydoclorid ( Myonal 50mg x 03 viên uống chia 3) Dùng 7-10 ngày. 

- Seduxen 5mg x 02 viên uống 21h dùng 5-7 ngày 

* Chống loét dạ dày 

- Omeprazon 40 mg x 01 lọ Tiêm TMC ( OCiD 40 mg hoặc omeprazon 20 mg x 2 

viên uống ) 

- Vitamin nhóm B liều cao ( Neutrivit 5000 x 01 ống Tiêm bắp) dùng 10 ngày 

* Truyền máu ( Trường hợp có chỉ định truyền máu hoặc chế phẩm ): Khối lượng 

máu truyền tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân và xét nghiệm 



 
 

- Máu toàn phần cùng nhóm 

- Khối hồng cầu 

* Dinh dưỡng:  

+ Natriclorid 0,9% 1500ml / 24 giờ hoặc bù đủ dịch đảm bảo áp lực tĩnh mạch 

trung tâm trên 12 cmH20 

+ Đạm Amigold 500ml / 24 giờ. Albumin 10% khi có chỉ định. Số lượng căn 

cứ vào xét nghiệm và tình trạng bệnh. 

+ Nuôi ăn qua đường miệng hoặc đường sonde dạ dầy. 

* Thuốc điều trị loãng xương: Trong phần điều trị nội khoa 

6. Đánh giá kết quả điều trị: Trong quá trình điều trị, có thể chụp lại Xquang cột 

sống, cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ cột sống để đánh giá kết quả điều trị. 

VI. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Tiến triển tốt: khỏi bệnh và ít để lại di chứng  

- Tiến triển xấu: xuất hiện các biến chứng sau mổ 

 + Biến chứng sớm: Nhiễm trùng vết mổ, xi măng tràn vào ống sống: yếu, liệt 

chân... 

+ Biến chứng muộn: Đau lưng kéo dài, gù vẹo cột sống 

VII. PHÒNG BỆNH:  

- Tuyên truyền tập thể dục, thể thao giảm thoái hóa 

- Không sử dụng các chất kích thích: bia rượu, thuốc lá  

- Khám bệnh và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ 

VIII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN VÀ RA VIỆN 

8.1 Tiêu chuẩn nhập viện 

- Lâm sàng:  

+ Hội chứng cột sống: Đau lưng, biến dạng cột sống 

+ Hội chứng rễ thần kinh: Có thể đau tê lan chân, đi cách hồi thần kinh 

- Cận lâm sàng:  

 + MRI cột sống thắt lưng: Hình ảnh phù tủy xương đốt sống 

+ Loãng xương: T-score ≤ -2,5 



 
 

8.2 Tiêu chuẩn ra viện 

- Lâm sàng:  

 + Vết mổ: liền tốt, không có dấu hiệu viêm dò. 

 + Triệu chứng: cải thiện các triệu chứng đau lưng, đau tê chân so với trước mổ 

- Cận lâm sàng: XQuang: Xi măng nằm đúng vị trí trong thân đốt sống 

IX. Mã ICD 10 áp dụng: M48.5 - Xẹp đốt sống chưa phân loại ở mục khác 
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Phần : PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TRUNG TÂM UNG BƯỚU 

 

BƯỚU NHÂN TUYẾN GIÁP 

 

I. KHÁI NIỆM 

Tuyến giáp là một cơ quan nội tiết nằm ở vùng cổ trước, hình cánh bướm, có 

hai thùy một eo nối hai thùy, một số người có thêm thùy tháp nối với eo tuyến. Tuyến 

có nhiệm vụ sản xuất ra hormon có tác dụng lên nhiều cơ quan trong cơ thể. 

Nhân tuyến giáp là tổn thương dạng khối khu trú nằm trong tuyến giáp, có thể 

là khối dạng đặc hoặc dịch hoặc hỗn hợp. Có thể là nhân lành tính hoặc ác tính. 

Có ba thể bướu nhân tuyến giáp: Thể lan tỏa, thể đơn nhân, thể đa nhân. Thể đa nhân 

thường gặp ở tuổi cao hơn thể lan tỏa, triệu chứng thường không rõ, đa số không cần 

điều trị, cần sinh thiết xét nghiệm tế bào học để loại trừ ung thư. Thể đơn nhân thường 

lành tính, tuy nhiên có khoảng 5% là ung thư biểu mô, cần sinh thiết bằng kim nhỏ để 

làm rõ chẩn đoán, với thể một nhân lành tính cần tái khám định kỳ, bệnh thường không 

đáp ứng giảm thể tích với điều trị thyroxine. 

Các mã ICD tương ứng với bệnh “Bướu nhân tuyến giáp” có thể gặp 

STT Mã ICD 10 Bệnh tương ứng 

1 C73 U ác của tuyến giáp 

2 D34 U lành của tuyến giáp 

3 D09.3 
Ung thư biểu mô tại chỗ của tuyến giáp và các tuyến nội 

tiết khác 

4 D44.0 
U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của 

tuyến giáp 

5 E01 Bướu giáp 

6 E04 Bướu giáp 

II. NGUYÊN NHÂN VÀ YẾU TỐ THUẬN LỢI 



 
 

Do thiếu iod tuyệt đối (bướu giáp dịch tễ) thường do nước uống trong vùng bị 

thiếu iod, tuy nhiên có nhiều vùng trên thế giới không thiếu iod ngay cả vùng thừa iod 

vẫn có thể bị bướu giáp dịch tễ, ngoài ra không phải tất cả người sống ở vùng thiếu 

iod đều bị bướu giáp đơn thuần. Điều này cho thấy ngoài yếu tố môi trường còn có 

yếu tố di truyền trong bệnh sinh bướu giáp, các yếu tố này có thể tác dụng tương hỗ. 

[1 -  trang 101] 

Do tác dụng của các chất làm phì đại tuyến giáp: Một số loại thức ăn như quả 

su có chứa những chất làm lớn tuyến giáp, giải thích sự xuất hiện bướu giáp dịch tễ ở 

một số vùng. Ngoài ra một số chất như thiocyanat, acid para-amino-salicylic (PAS), 

muối lithium, cobalt, thuốc kháng giáp tổng hợp có thể gây bướu giáp đơn thuần. [1– 

trang 101] 

Di truyền: có tiền sử bản thân và gia đình về bướu cổ nói chung. 

Môi trường: khẩu phần iod, tiền sử hút thuốc lá, tiền sử phơi nhiễm phóng xạ 

do tình cờ hoặc do điều trị. 

Trẻ em dưới 14 tuổi là đối tượng nhạy cảm nhất với tác nhân phóng xạ. 

Chiếu xạ điều trị vùng cổ, môi trường phơi nhiễm... 

Tiền sử gia đình: bướu cổ, bướu nhân, rối loạn chức năng giáp, ung thư giáp. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

Bệnh thường kín đáo, không có triệu chứng cơ năng. Bướu giáp có thể do người 

bệnh hoặc người xung quanh phát hiện, hoặc được phát hiện khi khám sức khỏe tổng 

quát.  

Khám tuyến giáp thấy tuyến giáp lớn ở giữa cổ, ranh giới rõ, không dính vào 

da, tuyến lớn lan tỏa hoặc dạng nốt, di động theo nhịp nuốt, không đau. Một tuyến 

giáp có thể tích bình thường không bao giờ sờ thấy dù người bệnh rất gầy.  

Khám lâm sàng, kết hợp nhìn và sờ nắn. Người khám có thể đứng phía trước 

người bệnh, nhìn tuyến giáp, dùng hai ngón tay cái để sờ tuyến giáp. Khi sờ cần định 

rõ ranh giới, độ lớn, mật độ của bướu, cùng lúc cho người bệnh nuốt, bướu sẽ di động 



 
 

theo nhịp nuốt. Bướu giáp đơn thuần thường có mật độ mềm trong trường hợp bướu 

giáp nhu mô lan tỏa, cũng có khi mật độ chắc thường thấy trong bướu giáp thể nhân.  

Bướu lớn có thể gây các dấu hiệu chèn ép cơ quan và tổ chức xung quanh như:  

Chèn ép khí quản gây khó thở.  

Chèn ép dây thần kinh quặt ngược gây nói khó, nói khàn, nói hai giọng.  

Chèn ép tĩnh mạch chủ trên gây phù kiểu áo khoác: Phù ở mặt, cổ, lồng ngực, hai tay 

kèm tuần hoàn bàng hệ ở ngực.  

Sau khi sờ bướu giáp, có thể dùng thước dây đo vòng cổ của người bệnh, đo 

ngang qua nơi tuyến giáp lớn nhất, giúp theo dõi diễn biến qua điều trị. [1– trang 101; 

102] 

1.2. Cận lâm sàng 

1.2.1. Siêu âm tuyến giáp 

Siêu âm tuyến giáp là bước thăm dò thiết yếu căn bản trong chẩn đoán điều trị 

nhân giáp và nên được tiến hành bởi các bác sĩ có kinh nghiệm trong lĩnh vực bệnh lí 

nảy để tăng giá trị chẩn đoán. 

Các dấu hiêu siêu âm gợi ý lành tính: 

Viền hồi âm kém bao quanh nốt. 

Nốt đồng hồi âm với nhu mô tuyến giáp. Nốt thoái hóa nang dạng bọt biển. 

Nốt thoái hóa nang với những đốm hồi âm dày có hình ảnh đuôi sao chổi. Vôi 

hoá thô. 

Phân độ TI-RADS (Thyroid Imaging Reporting And Data Systems) đối với bướu nhân 

tuyến giáp: 

TI-RADS-1: Mô giáp lành. 

TI-RADS-2: Các tổn thương lành tính (0% nguy cơ ác tính). 

TI-RADS-3: Các tổn thương nhiều khả năng lành tính (1,7% ác tính).  

TI-RADS-4: 

4a: Tổn thương có 1 dấu hiệu siêu âm nghi ngờ (3,3% ác tính). 4b: Tổn thương có 2 

dấu hiệu siêu âm nghi ngờ (9,2% ác tính). 

4c: Tổn thương có 3-4 dấu hiệu siêu âm nghi ngờ (44,4-72,4% ác tính). 



 
 

TI-RADS-5: có từ 5 trở lên dấu hiệu siêu âm nghi ngờ (87,5% ác tính). TI-RADS-6: 

Biết chắc chắn bướu ác tính trước đó. 

1.2.2. Chọc hút tế bào học nhân giáp bằng kim nhỏ (FNA) 

Là xét nghiệm cho kết quả nhanh, an toàn, giá trị cao trong chẩn đoán, độ chính xác 

vào khoảng 90-95%. Có thể làm tế bào học tại u hoặc tại hạch. Kết quả được đánh giá 

theo phân loại của Bethesda năm 2017. [2 – trang 218]   

1.2.3. Xét nghiệm mô bệnh học tổ chức lấy được sau phẫu thuật để chẩn đoán xác 

định sau Phẫu thuật. 

1.2.4. Sinh hóa 

T3, T4, TSH đều bình thường. Nếu nồng độ TSH giảm hơn so với mức bình thường, 

cần đề phòng một bướu tự chủ hoặc nhiễm độc giáp. Có  thể định lượng các kháng 

thể kháng microsom hoặc kháng thể kháng thyroglobulin để loại trừ bệnh viêm tuyến 

giáp Hashimoto. Xét nghiệm sinh hoá máu không có sự thay đổi đặc hiệu. 

1.2.5. Các xét nghiệm khác 

Glucose, Ure, Creatine, GOT, GPT, Albumin, Protein, Điện giải đồ, Catoàn phần, Ca 

ion hóa, Acid uric, Cholesterol, LDL-C, HDL-C, Triglycerid, PT, APTT, fibrinogen, 

co cục, máu chảy, antiHCV, antiHIV, HbsAg, Tổng phân tích tế bào máu, nhóm máu, 

Sinh hóa nước tiểu 10 thông số 

1.2.6. XQ ngực thẳng, điện tim thường 

Đánh giá sơ bộ chức năng tim phổi.  

1.2.7. Siêu âm ổ bụng 

1.2.8. Các xét nghiệm không thường quy (khi có chỉ định thích hợp) 

Chụp cắt lớp vi tính cổ ngực. Chụp cộng hưởng từ. 

Calcitonin, anti-TPO, ... 

1.2.9. Sinh thiết tức thì trong phòng mổ 

Đây là phương pháp có độ chính xác cao giúp phẫu thuật viên quyết định phương 

pháp phẫu thuật ngay trong mổ. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

Bướu giáp cần phân biệt với bệnh Basedow hoặc bệnh Hashimoto. 



 
 

Với bệnh Basedow trong giai đoạn nhiễm độc giáp không nặng và thiếu triệu chứng 

thương tổn mắt, thường khó phân biệt với bướu giáp đơn, những trường hợp này cần 

định lượng kháng thể đặc hiệu của Basedow để phân biệt. 

Với bệnh Hashimoto, nhiều khi cũng khó để chẩn đoán phân biệt, mặc dầu với bệnh 

Hashimoto khi sờ thường thấy tuyến giáp có mật độ chắc hơn và không đều. Cần xét 

nghiệm kháng thể đặc hiệu, nếu có chuẩn độ cao cần hướng về bệnh cảnh tự miễn của 

bệnh Hashimoto. 

Phân biệt với ung thư tuyến giáp, nhất là với thể bướu giáp nhiều nốt. Cần khám lâm 

sàng, xét nghiệm, thăm dò cận lâm sàng tìm những triệu chứng gợi ý. Xác định chẩn 

đoán ung thư tuyến giáp với xét nghiệm tế bào học. [1 – trang 103] 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Hướng điều trị 

Bướu nhân độc tuyến giáp (đơn hoặc đa nhân) nhân giáp gây cường giáp. 

Đại đa số là nhân lành tính. Nhân ác tính gây cường giáp chiếm tỉ lệ nhỏ khoảng 2,5 

- 8,3%. Tế bào học tiến hành khi đã khống chế cường giáp bằng kháng giáp tổng hợp. 

Nếu cường giáp rõ cần điều trị nội khoa kháng giáp tổng hợp chuẩn bị trước khi tiến 

hành điều trị triệt để bằng iod -131 (tuyến trên) hoặc phẫu thuật loại bỏ nhân độc lành 

tính. 

Đánh giá bổ sung trước can thiệp đối với bướu chèn ép như chụp cắt lớp cổ ngực, 

đánh giá điều kiện gây mê và phẫu thuật của bệnh nhân để có tiếp cận điều trị thích 

hợp: 

Phẫu thuật: cắt toàn bộ tuyến giáp nhằm giải phóng chèn ép cũng như nguy cơ tái 

phát. 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Chỉ định phẫu thuật 

Lâm sàng nghi ngờ nguy cơ cao: to trên 3cm, kích thước to nhanh, siêu âm gợi 

ý nguy cơ ác tính cao, bệnh nhân trẻ tuổi có tiền sử phơi nhiễm phóng xạ, nhân cứng 

ít di động.... 

Tế bào học ác tính. 



 
 

Đối với bướu đa nhân cần phẫu thuật ưu tiên chỉ định cắt toàn bộ tuyến giáp để loại 

bỏ nguy cơ tái phát. 

Cân nhắc phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp hoặc bán phần nhân giáp tùy thuộc xem 

xét đặc điểm lâm sàng, siêu âm và tế bào học nhân giáp trước phẫu thuật. 

Bướu nhân kích thước lớn chiếm gần hết thuỳ giáp trạng hoặc bướu đa nhân trong 

thuỳ giáp. 

Ung thư giáp trạng phát hiện sớm, kích thước nhỏ, ở những người tiên lượng tốt. 

2.2. Chống chỉ định phẫu thuật 

Người bệnh có u giáp trạng đang có dấu hiệu cường giáp, suy giáp. 

Người bệnh quá già yếu, người bệnh suy tim, suy thận nặng không có khả năng chịu 

đựng được phẫu thuật lớn. 

3. Điều trị hậu phẫu 

Bệnh nhân được nằm nghỉ ngơi theo dõi trong 24h đầu các tai biến biến chứng tồn dư 

thuốc mê, thuốc tê, chảy máu thứ phát, hạ canxi huyết … 

Thay băng chăm sóc vết mổ hằng ngày. 

Dẫn lưu thường rút sau 72h. 

Thuốc dùng kháng sinh phòng bội nhiễm bằng nhóm cephalosporin thế hệ II, III hoặc 

các kháng sinh phổ rộng khác từ 5-7 ngày. 

Hướng dẫn bệnh nhân tập vận động vùng cổ. 

Dùng thuốc chống viêm thuốc giảm đau vết mổ non-steroid trong khoảng 5 ngày. 

Cắt chỉ sau 7 ngày.  

4. Tiêu chuẩn ra viện 

Bệnh nhân toàn trạng ổn định, vết mổ, chân dẫn lưu khô, không tê bì co quắp chân 

tay. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tai biến sau mổ 

1.1. Chảy máu 



 
 

Có thể chảy từ động mạch hoặc tĩnh mạch do khi mổ buộc cầm máu không tốt. Thường 

xuất hiện sau mổ trong vòng 4-6 giờ, vết mổ nề căng ra dần, dẫn lưu ra máu đỏ tươi, 

máu thấm ướt đẫm băng. Nếu chảy máu nhiều chèn ép gây khó thở cấp tính. 

Xử trí: Cắt ngay chỉ khâu, lấy khối máu tụ rồi đưa ngay vào phòng mổ, đừng cố đặt 

ống nội khí quản vì lúc này khí quản bị đẩy lệch và có thể xẹp do khối máu tụ, mổ lại 

cầm máu. 

1.2. Tổn thương dây thần kinh quặt ngược 

Bằng cách xem giọng nói có thay đổi không. 

Xử trí: Nếu đứt dây thần kinh quặt ngược thì mổ lại nối dây thần kinh. Theo dõi bướu 

nhân tuyến giáp. 

1.3. Theo dõi tái phát sau phẫu thuật 

Siêu âm lại mỗi 3-6 tháng sau phẫu thuật 

1.4. Theo dõi phát hiện dấu hiệu cường hoặc suy giáp để chẩn đoán và điều trị kịp 

thời 

1.5. Nhân giáp ở trẻ em và phụ nữ có thai: Theo dõi tại tuyến chuyên khoa 

1.6. Ung thư hóa  

Cần khám định kì và FNA khi có chỉ định. 

2. Tiến triển 

Bướu nhân tuyến giáp nhất là bướu đa nhân thường diễn biến  kéo dài, vì vậy cấu trúc 

của nó chịu nhiều sự thay đổi bởi các đợt viêm bướu giáp (strumite), túi máu, canxi 

hoá, xơ hoá mạnh... 

3. Biến chứng 

Xuất hiện các triệu chứng cường giáp. 

Thoái hoá ác tính của một hay nhiều nhân 

VI. PHÒNG BỆNH 

Bổ xung có nguyên tốt vi lượng cần thiết đặc biệt là Iode. 

Hạn chế ăn một số loại thực phẩm ảnh hưởng tới tuyến giáp: Các rau thuộc họ cải 

như: cải xoong, cải xoăn, bắp cải, … Goitrogens hay các yếu tố kích thích bướu cổ 



 
 

phát triển còn tồn tại rất nhiều trong các loại rau trên nếu chúng không được nấu chín, 

chất này còn can thiệp vào quá trình sinh tổng hợp hormone tuyến giáp. 

Tránh tiếp xúc với các yếu tố độc hại từ môi trường. 

Ngoài ra chế độ ăn uống khoa học, không sử dụng chất kích thích, khám sức khỏe 

định kì giúp ngăn ngừa và phát hiện sớm các khối u tuyến giáp. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

1. Triệu chứng cơ năng 

Bệnh nhân có cảm giác nuốt vướng hoặc nuốt nghẹn hoặc tự sờ thấy u. 

2. Trên thực thể 

Thăm khám nhân giáp có thể phát hiện một hay nhiều nhân, nhân có thể to hoặc nhỏ, 

thường di động so với mô lân cận, kèm theo thăm khám hạch vùng cổ cùng bên và 

bên đối diện. 

Biểu hiện chèn ép gây: 

Khó thở: chèn ép khí quản ở bướu to hoặc bướu xâm lấn khí quản. 

Nuốt khó: chèn ép hoặc xâm lấn thực quản. 

Khàn tiếng, nói khó: chèn ép hoặc tổn thương thần kinh quặt ngược. 

Đau: khi nhân giáp bị chảy máu hoặc hoại tử. 

Một số rất ít bệnh nhân có biểu hiện cường giáp hoặc suy giáp. 

3. Triệu chứng cận lâm sàng 

Hỉnh ảnh siêu âm tuyến giáp nghi ngờ ác tính hoặc khối u to có chỉ định can thiệp 

phẫu thuật 

Hình ảnh tế bào học (FNA): Ác tính hoặc nghi ngờ ác tính. 
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CÁC KHỐI U LÀNH TÍNH CỦA MÔ MỀM VÀ MÔ LIÊN KẾT 

 

I. KHÁI NIỆM 

Mô mềm dùng để chỉ các mô ngoài xương không phải biểu mô, có tác dụng liên 

kết, hỗ trợ hoặc bao bọc các cơ quan và cấu trúc khác trong cơ thể. 

Mô liên kết là mô được sinh ra từ trung bì nằm hoàn toàn bên trong cơ thể và có chức 

năng đệm đỡ, liên kết các thành phần với nhau tạo hình cho cơ thể dự trữ và vận 

chuyển các chất dinh dưỡng cho các mô khác, bảo vệ cơ thể bằng thực bào và sinh 

kháng thể. 

Khối u lành tính là những khối u không có khả năng xâm lấn hay xâm nhập vào 

các cơ quan hay tổ chức lân cận và không có khả năng thả tế bào của nó vào dòng 

máu tuần hoàn hay dòng bạch huyết để đi đến phát triển ở một hay nhiều cơ quan 

khác. 

Phân loại khối u lành tính: có một số lượng lớn các khối u lành tính có thể phát triển 

trong các phần khác nhau của cơ thể, chúng được phân loại theo vị trí mà chúng phát 

triển,bao gồm: 

U tuyến: phát triển trong các lớp mô mỏng được che phủ bởi các tuyến, cơ quan và 

những cấu trúc khác bên trong cơ thể. 

U mỡ: phát triển từ các tế bào mỡ. Đây là loại u phổ biến nhất chúng thường xuất hiện 

ở lưng, cánh tay, cổ. 

U cơ: phát triển trong cơ,thành mạch máu. 

Nốt ruồi: là những u không ác tính phát triển trên da. Chúng rất thường gặp.  

U xơ: phát triển từ mô xơ của bất kì cơ quan nào 

Trong nhiều trường hợp những khối u lành tính cần được theo dõi cẩn thận chúng có 

thể chuyển thành ung thư sau một thời gian. Tất cả mọi người đều có thể xuất hiện 

khối u lành tính kể cả trẻ em.Tuy nhiên tỷ lệ phát triển thành khối u tăng theo tuổi ở 

người trưởng thành. 

II. NGUYÊN NHÂN 



 
 

Hiện nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân chính xác dẫn 

đến các khối u lành tính. Tuy nhiên, vẫn có thể lý giải một số yếu tố gây ra vấn đề 

này. 

Bình thường, các tế bào cũ trong cơ thể sẽ chết đi và được thay thế bằng các tế 

bào mới khỏe mạnh. Khi các tế bào này hoạt động một cách bất thường, chúng sẽ phân 

chia và phát triển vượt quá mức cho phép, từ đó hình thành nên các khối u. Sự hình 

thành và phát triển của các khối u lành tính cũng tương tự như các khối ung thư. Tuy 

nhiên, các tế bào gây ung thư thường có xu hướng tấn công và lan sang các mô hoặc 

các bộ phận khác trong cơ thể. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng 

Không phải tất cả khối u đều có triệu chứng cụ thể 

1.1. Cơ năng 

- Tự sờ thấy khối u ở cánh tay, cẳng tay… 

- Cảm thấy vướng khó hoạt động nếu khối u ở vị trí cạnh khớp cổ tay, cổ chân, cảm 

thấy đau tức nếu u chèn ép thần kinh 

1.2. Toàn thân ít thay đổi thực thể 

- Khối u ở các phần mềm cơ thể,lồi lên gây biến dạng giải phẫu Khối u mềm hoặc 

chắc, di động, ấn gây cảm giác đau tức. 

- Loại trừ khối phồng, giả phồng mạch máu nếu u nằm cạnh đường đi của mạch máu, 

thần kinh. 

2. Cận lâm sàng 

Xét nghiệm cơ bản: Công thức máu, sinh hóa máu, sinh hóa nước tiểu, đông máu cơ 

bản. 

Điện tâm đồ. 

Siêu âm phần mềm: xác định khối u có vỏ,ranh giới rõ với tổ chức xung quanh Siêu 

âm Doppler mạch để loại trừ cá khối phồng giả phồng mạch máu 

Chụp xquang, chụp CTscanner, chụp MRI: được chỉ định trong từng trường hợp cụ 

thể. 

https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/ung-thu-la-gi-su-khac-biet-giua-te-bao-ung-thu-va-te-bao-binh-thuong/


 
 

Chọc hút kim nhỏ khối u làm xét nghiệm tế bào học: hình ảnh tế bào thường lành tính. 

Các xét nghiệm khác: Trong trường hợp bệnh nhân mắc các bệnh phối hợp (ví dụ bệnh 

tim mạch, nội tiết,..) cần làm thêm các xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu chuyên khoa 

Sinh thiết tức thì: Bệnh phẩm trong / sau phẫu thuật được làm sinh thiết tức thì nếu 

PTV yêu cầu, làm mô bệnh học bệnh phẩm sau phẫu thuật để chẩn đoán xác định 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

Không phải khối u lành tính nào cũng cần điều trị nếu khối u nhỏ và không gây 

bất kì triệu chứng gì thì có thể theo dõi thêm.  

Trường hợp khối u gây ảnh hưởng tới thẩm mỹ, chức năng, sẽ có chỉ định phẫu 

thuật. 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Điều trị phẫu thuật 

Có thể gây tê tại chỗ, tê vùng, gây mê toàn thân. Phẫu thuật lấy hết tổ chức khối 

u, bảo tồn các thành phần quan trọng như thần kinh, mạch máu. Khâu phục hồi theo 

các lớp giải phẫu. 

2.2. Điều trị hậu phẫu 

- Kháng sinh: dùng nhóm Quinolone, Beta lactam, Cephalosporin, hoặc một số 

kháng sinh phổ rộng khác... 

- Giảm đau: Paracetamol,... 

- Giảm phù nề: Alpha chymotripsyn, Lydosinat,... 

- Các thuốc khác: Thuốc điều trị các bệnh kết hợp có liên quan trong quá trình điều 

trị. 

- Trường hợp có nhiễm khuẩn vết mổ hoặc khối u bội nhiễm dùng kháng sinh toàn 

thân bằng một trong các kháng sinh sau:  

+ Penicilin M (cloxacilin) 2g/ngày.  

+ Amoxicilin-clavulanat.  

• Trẻ em 80mg/kg/ngày chia 3 lần.  

• Người lớn 1,5 - 2g/ngày chia 2 lần.  



 
 

+ Roxithromycin viên 150mg:  

• Trẻ em 5 - 8mg/kg/ngày chia 2 lần.  

• Người lớn 2 viên/ngày chia 2 lần. 134  

+ Azithromycin 500mg ngày đầu tiên, sau đó 250mg/ngày x 4 ngày.  

+ Pristinamycin:  

• Trẻ em 50mg/kg/ngày, chia 2 lần.  

• Người lớn 2 - 3g/ngày, chia 2 lần. + Acid fucidic viên 250mg:  

• Trẻ em liều 30 - 50mg/kg/ngày, chia 2 lần.  

• Người lớn 1 - 1,5g/ngày, chia 2 lần.  

+ Thời gian điều trị từ 7 - 10 ngày. [2 – trang 113;114] 

2.3. Tiêu chuẩn ra viện 

Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, toàn trạng ổn định, vết mổ khô. Có thể cắt chỉ trước 

khi ra viện hoặc hẹn ngày cắt chỉ sau khi ra viện. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiến triển 

Tùy theo căn nguyên của khối u mà khối u có thể phát triển nhanh hay chậm. Một 

số khối mô mềm ban đầu lành tính có thể chuyển thành khối u ác tính. Điều này 

thường được báo trước bằng sự gia tăng đột ngột về kích thước của một khối trước đó 

không hoặc chậm phát triển.  

Nghiên cứu cho thấy rằng một khối ác tính nổi lên ở cánh tay hoặc chân thường 

có kích thước lớn hơn 5 cm và nằm sâu (thường ở cơ). 

2. Biến chứng 

- Khối u lành tính thường phát triển âm thầm nên dễ bị bỏ qua khi thăm khám. Khi 

phát triển kích thước lớn hơn có thể gây mất thẩm mỹ, chèn ép các cơ quan xung 

quanh. 

- Phần lớn các khối mô mềm không gây đau trừ khi chúng kích thích dây thần kinh 

gần đó, đây là lý do chính khiến nhiều khối không được chẩn đoán cho đến khi 

chúng đã phát triển đáng kể về kích thước. 

- Các khối mô mềm có thể gây đổi màu da nếu lưu lượng máu đến khu vực đó tăng 



 
 

lên hoặc nếu các tĩnh mạch bị giãn, phồng, nhưng thông thường da xung quanh khối 

vẫn giữ được màu sắc bình thường. 

- Tùy thuộc vào vị trí, một khối u mô mềm có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động 

của bệnh nhân, do cản trở cơ học hoặc chèn ép thần kinh tại chỗ. 

- Ảnh hưởng đến chức năng tình dục của bệnh nhân hoặc có thể ảnh hưởng đến các 

mối quan hệ xã hội. 

VI. PHÒNG BỆNH 

Hạn chế tiêu thụ thịt chế biến và hun khói, thịt mặn, thực phẩm nhiều đường, 

thực phẩm giàu tinh bột và thực phẩm có thêm màu sắc và chất bảo quản. 

Tránh lạm dụng chất kích thích dưới bất kỳ hình thức nào - thuốc lá, rượu, thuốc 

kích thích, dược phẩm, v.v. 

Duy trì chỉ số BMI khỏe mạnh và giữ cho bản thân hoạt động thể chất và không 

bị căng thẳng. 

Bất kỳ khối u nào được phát hiện không rõ nguyên nhân đang phát triển đang 

phát triển nên được đánh giá bởi một chuyên gia. Bất kỳ trường hợp bong gân hoặc tụ 

máu nào kéo dài hơn sáu tuần đều cần được giám sát y tế bổ sung. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

1. Bệnh nhân có triệu chứng cơ năng 

Tự sờ thấy khối u ở cánh tay, cẳng tay… 

Cảm thấy vướng khó hoạt động nếu khối u ở vị trí cạnh khớp. 

Cảm thấy đau tức nếu u chèn ép thần kinh 

Khối u ở các phần mềm cơ thể, lồi lên gây biến dạng giải phẫu Khối u mềm hoặc chắc, 

di động, ấn gây cảm giác đau tức 

Loại trừ khối phồng, giả phồng mạch máu nếu u nằm cạnh đường đi của mạch 

máu,thần kinh 

2. Cận lâm sàng 

- Hình ảnh tế bào học nghĩ đến khối u ác tính hoặc khối u lành tính có chỉ định phẫu 

thuật. 

- Chẩn đoán hình ảnh: Khối u có chỉ định phẫu thuật. 
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UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN (C22) 

 

I. KHÁI NIỆM [1][2][3] 

- Ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) (UTBMTBG) là loại ung thư gan nguyên phát 

phổ biến và thường xảy ra ở những người mắc bệnh gan mạn tính, như xơ gan do 

viêm gan B hoặc nhiễm viêm gan C 

- Ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) là một loại ung thư khởi phát từ gan. Nó khác 

với ung thư gan "thứ phát", tức là các tế bào ung thư từ các bộ phận khác của cơ 

thể di căn đến gan. Nếu được phát hiện sớm thì bệnh nhân sẽ có khả năng được 

chữa khỏi bằng phẫu thuật hoặc cấy ghép. 

II. NGUYÊN NHÂN [1][2][3] 

1. Mắc các loại virus viêm gan 

HBV: theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2016, dựa trên một số 

nghiên cứu từ 2003 đến 2014, tỉ lệ nhiễm HBV ở người lớn tại Việt Nam khoảng 8,2-

19%. Nhiều nghiên cứu phân tích gộp (meta-analysis) đã chứng tỏ nguy cơ 

UTBMTBG ở những người nhiễm HBV cao hơn 15-20 lần so với những người không 

nhiễm. Nguy cơ bị UTBMTBG trong cuộc đời của người nhiễm HBV mạn là khoảng 

10-25%. Có nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ UTBMTBG ở người nhiễm HBV mạn, bao 

gồm các yếu tố về hình thái (nam giới, tuổi lớn, tiền sử gia đình có người bị 

UTBMTBG), về virus (mức độ nhân bản HBV cao, kiểu hình HBV, thời gian nhiễm 

HBV, đồng nhiễm với HCV, HIV, HDV), về lâm sàng (có xơ gan) và về môi trường 

và lối sống (phơi nhiễm với Aflatoxin, nghiện rượu nặng, hút thuốc lá). 

HCV: theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2016, dựa trên một số 

nghiên cứu từ 2003 đến 2014, tỉ lệ nhiễm HCV ở người lớn tại Việt Nam khoảng 1-

3,3%. Một phân tích gộp trên một số nghiên cứu bệnh-chứng (case-control studies) 

cho thấy người có kháng thể kháng HCV có nguy cơ bị UTBMTBG gấp 17 lần so với 

người không có kháng thể kháng HCV. 



 
 

Đồng nhiễm HBV và HCV: làm tăng nguy cơ bị UTBMTBG. Trong một nghiên cứu 

24091 trường hợp UTBMTBG tại miền Trung và miền Nam Việt Nam trong thời gian 

2010 đến 2016, tỉ lệ đồng nhiễm HBV và HCV là 2,7%. 

2. Sử dụng đồ uống có cồn 

Một phân tích gộp trên 19 nghiên cứu tiến cứu ghi nhận nguy cơ UTBMTBG 

tăng 16% ở những người sử dụng từ 3 đơn vị đồ uống có cồn trở lên mỗi ngày và tăng 

22% ở những người sử dụng từ 6 đơn vị đồ uống có cồn trở lên mỗi ngày, và nguy cơ 

này cũng tăng ngay cả khi chỉ sử dụng lượng cồn thấp nhất mỗi ngày (25g mỗi ngày, 

tương ứng với 2 đơn vị đồ uống có cồn mỗi ngày). Ở Việt Nam, chưa có số liệu chính 

thức về mối liên quan giữa UTBMTBG và việc sử dụng đồ uống có cồn. Theo một 

nghiên cứu trên 1617 bệnh nhân UTBMTBG tại miền Trung và miền Nam Việt Nam, 

có 68,6% bệnh nhân đã và đang sử dụng đồ uống có cồn với nhiều mức độ khác nhau. 

3. Xơ gan dơ viêm gan tự miễn 

III. CHẨN ĐOÁN [1][2] 

1. Chẩn đoán xác định 

Khi tổn thương ở gan có một trong ba tiêu chuẩn sau: 

- Hình ảnh điển hình* của UTBMTBG trên CT scan bụng có cản quang hoặc MRI 

bụng có tương phản từ + AFP > 400 ng/ml. 

- Hình ảnh điển hình* của UTBMTBG trên CT scan bụng có cản quang hoặc MRI 

bụng có tương phản từ + AFP tăng cao hơn bình thường (nhưng chưa đến 400      

ng/ml) + có nhiễm HBV và/hoặc HCV. Có thể làm sinh thiết gan để chẩn đoán xác 

định nếu bác sĩ lâm sàng thấy cần thiết. 

Các trường hợp không đủ các tiêu chuẩn nói trên đều phải làm sinh thiết khối u gan 

(có thể phải làm nhiều lần) để chẩn đoán xác định. Nếu sinh thiết lại vẫn âm tính thì 

có thể theo dõi và làm lại các xét nghiệm hình ảnh học và chỉ dấu sinh học mỗi 2 

tháng. 

- Có bằng chứng giải phẫu bệnh lý là UTBMTBG. 

Hình ảnh điển hình trên CT scan bụng có cản quang hoặc MRI bụng có tương 

phản từ: (các) khối u bắt thuốc trên thì động mạch gan và thải thuốc (wash-out) trên 



 
 

thì tĩnh mạch cửa hay thì chậm. Nên chụp MRI với chất tương phản từ gan - mật 

gadoxetate disodium (Gd-EOB-DTPA - gadolinium ethoxybenzyl diethylenetriamine 

pentaacetic acid) để tăng khả năng chẩn đoán utbmtbg. 

1.1. Lâm sàng [1] 

1.1.1. Triệu chứng cơ năng và dấu hiệu toàn thân 

- Đau bụng: dấu hiệu này thường hay gặp. Đau tức vùng hạ sườn phải, có thể đau lan 

ra sau lưng hoặc vùng trên rốn, đau tức âm ỉ, hiếm khi thấy đau dữ dội. 

- Rối loạn tiêu hóa: chán ăn, sợ mỡ, sau ăn thấy tức bụng đầy hơi, buồn nôn hoặc nôn, 

đi ngoài lỏng. Do chức năng gan suy giảm, dịch mật không đầy đủ để hỗ trợ tiêu hóa 

thức ăn. 

- Sốt: sốt liên tục, dao động, có lúc sốt cao, có thể sốt kèm theo rét run. 

- Mệt mỏi. 

- Sút cân: giai đoạn đầu sút cân ít hoặc không thay đổi trọng lượng, giai đoạn toàn 

phát thì sút cân nhanh chóng. Có khi sút 5-6kg trong vòng 1 tháng. 

1.1.2. Triệu chứng thực thể 

- Gan to: Gan to toàn bộ hoặc 1 phần. Có thể nhìn hoặc sờ thấy gan to dưới bờ sườn 

phải, cứng, bề mặt có những cục to nhỏ không đều, ấn đau nhiều hoặc ít. Bờ gan tù 

hoặc gồ ghề. Gõ diện đục tương đối của gan rộng, có khi gan to vượt quá đường trắng 

giữa. 

- Vàng da: có tăng Bilirubin trong máu do đường mật trong gan bị chèn ép bởi 1 hoặc 

các khối u. 

- Cổ chướng: Lượng dịch có thể ít hoặc nhiều, có thể có tràn máu màng bụng. Sau khi 

chọc hút hoặc dẫn lưu thì dịch cổ trướng có thể tái phát lại nhanh chóng. 

- Lách có thể sờ thấy hoặc không. Trong trường hợp ung thư gan thể xơ có thể thấy 

lách to 2-3cm dưới bờ sườn trái, mật độ chắc. 

- Tuần hoàn bàng hệ gặp ở giai đoạn cuối có cổ trướng. 

- Hội chứng suy tế bào gan: Có thể phù do giảm Albumin, xuất huyết do giảm tổng 

hợp các yếu tố đông máu tại gan, sao mạch, bàn tay son, da lông khô, rụng. 

1.2. Cận lâm sàng 



 
 

Các xét nghiệm cận lâm sàng cần làm: 

- Công thức máu, chức năng đông máu toàn bộ, đường huyết. 

- Chức năng gan thận: ALT, AST, Bilirubin, Albumin, Ure, Creatinin máu. 

- Các xét nghiệm miễn dịch về virus viêm gan B, C: HBsAg, AntiHCV 

- Chỉ dấu sinh học của UTBMTBG: AFP, AFP-L3, PIVKA II (DCP). 

- Các chỉ dấu ung thư khác (nếu cần): CEA, CA 19.9, PSA, CA 12.5, … 

- X quang phổi thẳng. 

- Siêu âm Doppler mạch máu gan. 

- CT scan bụng có cản quang (và MRI bụng có tương phản từ nếu cần). 

1.2.1. Hình ảnh học 

1.2.1.1. Siêu âm 2D và siêu âm Doppler mạch máu gan 

Siêu âm 2D và siêu âm Doppler thuận tiện và có chi phí thấp nên là các phương 

tiện đầu tiên được áp dụng để tầm soát và theo dõi điều trị UTBMTBG, nhưng không 

dùng để chẩn đoán UTBMTBG. Siêu âm đánh giá hình dạng, vị trí, số lượng, kích 

thước khối u gan, tình trạng bệnh lý gan nền, tình trạng dịch ổ bụng và các tổn thương 

đi kèm trong ổ bụng. Siêu âm Doppler mạch máu gan cho phép đánh giá tình trạng cấp 

máu của khối u, tình trạng khối u xâm lấn và di căn vào các mạch máu lân cận, đặc 

biệt là tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch chủ dưới. 

Hệ thống Dữ liệu và Báo cáo hình ảnh Gan (The Liver Imaging Reporting And 

Data System - LI-RADS) khuyến cáo sử dụng siêu âm không tiêm chất tương phản để 

tầm soát và theo dõi UTBMTBG ở các bệnh nhân xơ gan và yếu tố nguy cơ cao khác. 

1.2.1.2. Siêu âm có chất tương phản (contrast-enhanced ultrasound - CEUS) 

Những thay đổi chính trong quá trình sinh UTBMTBG bao gồm sự hình thành 

mạch, thay đổi tế bào gan, giảm số lượng và chức năng của tế bào Kupffer, trong đó 

sự thay đổi huyết động của các nốt, bao gồm tăng lưu lượng động mạch và giảm lưu 

lượng tĩnh mạch cửa, là thay đổi quan trọng nhất để chẩn đoán UTBMTBG. Mật độ tế 

bào Kupffer giảm cùng với sự giảm biệt hóa của nốt xơ gan. Các vi bóng khí trong 

CEUS được thực bào bởi các tế bào Kupffer, nên hình ảnh tế bào Kupffer có thể quan 



 
 

sát được, các khối u ác tính có thể được phân biệt với vùng gan quanh u do chúng chứa 

ít hoặc không chứa tế bào Kupffer. 

Hình ảnh điển hình của UTBMTBG trên CEUS là ngấm thuốc mạnh thì động 

mạch (arterial phase hyperenhancement - APHE) và thải thuốc nhẹ sau 60 giây. CEUS 

có độ nhạy cao để phát hiện tình trạng giảm quang thì động mạch và thể hiện tốt hơn 

dấu hiệu “thải thuốc” nhanh (diễn ra sớm, tại thời điểm 55-60 giây) đối với bệnh ác 

tính không phải UTBMTBG và “thải thuốc” rất muộn (sau 60 giây) đối với 

UTBMTBG. CEUS không có bức xạ ion hóa và các chất tương phản của CEUS không 

gây độc cho thận. 

CEUS có phân độ theo LI-RADS (Phụ lục 1) được Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh 

gan châu Á Thái Bình Dương (APASL) và Hội Ung thư Nội khoa châu Âu (ESMO) 

khuyến cáo dùng trong chẩn đoán UTBMTBG nhưng chưa được đồng thuận đưavào 

các hướng dẫn chẩn đoán UTBMTBG khác trên thế giới do khó phân biệt được ung 

thư đường mật trong gan với UTBMTBG trong một số trường hợp. Bên cạnh đó, vẫn 

phải chỉ định CT và/hoặc MRI động để xác định giai đoạn bệnh trước khi điều trị. 

1.2.1.3. Chụp cắt lớp vi tính (CT) và cộng hưởng từ (MRI) 

Hình ảnh học đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán và trong việc đưa ra quyết 

định điều trị UTBMTBG nhờ vào việc mô tả đầy đủ hình thái gan và nêu lên được 

động học tưới máu gan. Tổn thương UTBMTBG có sự thay đổi điển hình là tăng 

nguồn cấp máu từ động mạch và giảm nguồn cấp máu từ tĩnh mạch cửa. 

Để chẩn đoán UTBMTBG, cần có CT đa dãy đầu dò chụp đủ 4 thì và/hoặc MRI động 

có thì động mạch trễ, thì tĩnh mạch cửa và thì muộn (khoảng 3-5 phút sau khi tiêm 

chất tương phản từ). CT động và MRI động cho phép đánh giá mức độ phân bố mạch 

máu tại khối u, với hình ảnh điển hình của UTBMTBG là ngấm thuốc mạnh ở thì động 

mạch và thải thuốc ở thì tĩnh mạch cửa và/hoặc ở thì muộn. 

MRI có thể phát hiện những khối u có kích thước nhỏ, nhất là các khối u < 2cm, 

dựa vào sự khảo sát trên nhiều chuỗi xung, đặc biệt là MRI động và chuỗi xung khuếch 

tán rất nhạy trong chẩn đoán. MRI cho phép chẩn đoán phân biệt rất tốt giữa 

UTBMTBG với các tổn thương khu trú khác trong gan như u máu, u tuyến (adenoma), 



 
 

tăng sinh dạng nốt khu trú (focal nodular hyperplasia-FNH), di căn gan hoặc nốt tân 

tạo trong xơ gan. Trong hầu hết các nghiên cứu về giá trị trong chẩn đoán UTBMTBG, 

MRI đều có độ nhạy cao hơn CT với độ chuyên biệt từ 85% đến 100%, đặc biệt đối 

với các tổn thương nhỏ. Các nghiên cứu gần đây khuyến cáo chụp MRI với chất tương 

phản từ gan-mật gadoxetate disodium (Gd-EOB-DTPA-gadolinium ethoxybenzyl 

diethylenetriamine pentaacetic acid) có độ nhạy cao hơn CT động và MRI sử dụng 

các chất tương phản từ khác. 

Hình ảnh điển hình của UTBMTBG trên CT/MRI là giảm đậm độ ở thì chưa tiêm 

thuốc, ngấm thuốc mạnh ở thì động mạch (arterial phase hyperenhancement - APHE) 

và thải thuốc (wash-out) ở thì tĩnh mạch cửa hay thì muộn. 

Ngoài giá trị chẩn đoán, CT/MRI còn được sử dụng để theo dõi và đánh giá sau 

điều trị UTBMTBG. Có thể sử dụng phân độ theo LI-RADS để hướng dẫn chẩn đoán 

và đánh giá kết quả điều trị. 

Các tổn thương nghi ngờ là UTBMTBG nếu có ngấm lipiodol tại tổn thương sau 

khi làm Nút mạch hóa chất (TACE) thì được chẩn đoán là UTBMTBG. 

1.2.2. Các xét nghiệm khác (chưa làm được tại Thái Bình)  

- Xạ hình xương bằng máy SPECT, SPECT/CT với 99mTc-MDP để đánh giá tổn 

thương di căn xương, chẩn đoán giai đoạn bệnh trước điều trị, theo dõi đáp ứng điều trị, 

đánh giá tái phát và di căn. 

- Xạ hình thận chức năng bằng máy SPECT, SPECT/CT với 99mTc-DTPA để đánh 

giá chức năng thận trước điều trị và sau điều trị. 

- Xạ hình - SPECT gan với 99mTc-Sulfure Colloid: hình ảnh khối choán chỗ trong 

gan, áp dụng trong một số trường hợp. 

- Xạ hình gan mật trong một số trường hợp 

1.2.3. Chỉ dấu sinh học 

1.2.3.1. Alpha-fetoprotein (AFP) 

Vai trò của AFP trong chẩn đoán UTBMTBG chưa rõ ràng. AFP có thể tăng 

trong các trường hợp viêm gan hoạt động và xơ gan, và có thể giảm đi khi điều trị các 

tình trạng viêm gan bằng các thuốc điều trị HBV và HCV. Ngưỡng giá trị bình thường 



 
 

của AFP thường là 20 ng/ml, ngưỡng giá trị chẩn đoán của AFP là 400 ng/ml. AFP có 

thể được sử dụng phối hợp với siêu âm để tầm soát UTBMTBG trên các đối tượng 

nguy cơ. 

1.2.3.2. Lens culinaris agglutinin-reactive fraction of AFP (AFP-L3) 

AFP-L3 có thể được dùng để phân biệt sự gia tăng AFP trong các trường hợp 

UTBMTBG với các trường hợp u lành tính ở gan. Ngưỡng giá trị bình thường của AFP-

L3 là 5%. 

Prothrombin induced by vitamin K absence-II (PIVKA II) hay còn gọi là Des-

gamma-carboxyprothrombin (DCP) 

PIVKA II là một prothombin bất thường, tăng trong huyết thanh của các trường 

hợp UTBMTBG. Ngưỡng giá trị bình thường của PIVKA II là 40 mAU/ml. 

- Một số chỉ dấu sinh học khác trong huyết thanh 

Các chỉ dấu sinh học khác như Glypican-3 (GPC3), Golgi protein 73 (GP73), 

Osteopontin, circulating cell free DNA, và các microRNA chưa có vai trò rõ ràng về 

chuyên môn lẫn hiệu quả về kinh tế. 

- Kết hợp các chỉ dấu sinh học trong huyết thanh 

Sự kết hợp các chỉ dấu sinh học AFP, AFP-L3 và PIVKA II trong huyết thanh 

có thể cải thiện độ nhạy trong tầm soát và chẩn đoán UTBMTBG mà không làm giảm 

đi độ chuyên biệt, do đó nên sử dụng việc kết hợp này trong thực tế lâm sàng. 

1.2.4. Sinh thiết gan 

Trong những trường hợp tổn thương ở gan không đáp ứng được các tiêu chuẩn chẩn 

đoán dưới đây thì sinh thiết gan cho phép xác định chẩn đoán UTBMTBG và phân 

biệt với các tổn thương ác tính nguyên phát khác tại gan như ung thư đường mật, ung 

thư gan-mật kết hợp, cũng như các tổn thương ác tính thứ phát tại gan các u thần kinh 

nội tiết và các tổn thương di căn tại gan. Các nguy cơ như chảy máu hay gieo rắc tế bào 

ung thư đều có tỉ lệ rất thấp, có thể xử trí được và không ảnh hưởng đến quyết định làm 

sinh thiết gan khi cần thiết. 

Kết quả sinh thiết gan cần được đối chiếu với các dữ liệu về hình ảnh học và chỉ 

dấu sinh học để quyết định nên sinh thiết lại hay nên theo dõi tiếp. Nếu quyết định theo 



 
 

dõi tiếp thì nên đánh giá lại tổn thương bằng hình ảnh học và chỉ dấu sinh học sau 02 

tháng. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

U máu ở gan (hemangioma): khối u bắt thuốc tăng dần từ thì động mạch gan đến 

thì chậm trên CT scan hoặc MRI, chỉ dấu sinh học của UTBMTBG bình thường, có 

thể có hoặc không nhiễm HBV và/hoặc HCV. 

Các u lành ở gan như u tuyến (adenoma), tăng sinh dạng nốt (focal nodular 

hyperplasia – FNH), áp xe gan, nốt vôi hóa ở gan, …: hình ảnh không điển hình trên 

CT scan hoặc MRI, chỉ dấu sinh học của UTBMTBG bình thường, có thể có hoặc 

không nhiễm HBV và/hoặc HCV, có thể xác định nhờ MRI bụng có tương phản từ đặc 

hiệu hoặc sinh thiết gan. 

Ung thư đường mật trong gan: khối u bắt thuốc không đồng đều, không có hiện 

tượng thải thuốc, chỉ dấu ung thư CEA, CA 19.9 có thể tăng cao. Chẩn đoán xác định 

nhờ sinh thiết gan. 

Di căn gan của các ung thư khác (ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, ung thư 

phổi, ung thư vú, …): hình ảnh bắt thuốc dạng viền trên CT scan hoặc MRI, các chỉ 

dấu ung thư tương ứng tăng cao, có tổn thương nguyên phát, … 

3. Phân chia giai đoạn bệnh  

Các Hướng dẫn điều trị của Nhóm Ung thư gan Barcelona (BCLC), Hội Nghiên 

cứu bệnh gan châu Âu (EASL), Hội Ung thư Nội khoa châu Âu (ESMO) và Hội Nghiên 

cứu bệnh gan Hoa Kỳ (AASLD) phân chia UTBMTBG thành 5 giai đoạn bệnh: 0 (rất 

sớm), A (sớm), B (trung gian), C (tiến triển), D (cuối), để đề ra cách điều trị phù hợp. 

Trong khi đó, Hiệp hội nghiên cứu bệnh gan châu Á Thái Bình Dương (APASL) không 

phân chia giai đoạn bệnh, mà dựa trên 6 yếu tố: di căn ngoài gan, chức năng gan (đánh 

giá bằng hệ thống Child-Pugh), khả năng cắt gan được, xâm nhập mạch máu lớn, số 

lượng u, kích thước u, để chọn lựa các điều trị phù hợp. 

Tại Việt Nam, trên thực tế lâm sàng, thường chỉ xác định tình trạng bệnh còn khả 

năng điều trị hay không, do đó có thể dựa trên các yếu tố như của APASL để chọn lựa 

cách điều trị phù hợp. 



 
 

Các nghiên cứu khoa học thì có thể dựa trên phân chia giai đoạn bệnh của BCLC, 

EASL, ESMO hay AASLD (Phụ lục 1) để chọn ra nhóm bệnh nhân phù hợp cho 

nghiên cứu. 

IV. ĐIỀU TRỊ [1][2] 

1. Hướng điều trị  

- Điều trị (các) khối UTBMTBG ở giai đoạn còn khả năng điều trị. 

- Điều trị bệnh lý nền tảng hay yếu tố nguy cơ (viêm gan siêu vi B hoặc C, xơ gan...). 

- Điều trị nội khoa kết hợp chăm sóc giảm nhẹ ở giai đoạn muộn. 

2. Điều trị cụ thể  

Các phương pháp điều trị đối với tổn thương UTBMTBG 

2.1. Phẫu thuật cắt bỏ phần gan có mang khối u (phẫu thuật cắt gan) 

Phẫu thuật cắt gan được coi là điều trị triệt để đối với UTBMTBG và an toàn 

ngay cả đối với các bệnh nhân có xơ gan. Tuy nhiên, chưa có đồng thuận trên thế giới 

về tình trạng u và mức độ bảo tồn chức năng gan để đạt được hiệu quả sống còn phù 

hợp khi chỉ định cắt gan. EASL, ESMO và AASLD chỉ đề xuất phẫu thuật cắt gan cho 

các trường hợp chỉ có một khối u đơn độc, chức năng gan là Child-Pugh A và không 

có tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Trong khi đó, APASL lại đề xuất phẫu thuật cắt gan cho 

các trường hợp có thể có nhiều u, chức năng gan Child-Pugh A và B, và có thể cả khi 

có xâm nhập mạch máu đại thể (như có huyết khối tĩnh mạch cửa) hay di căn ngoài 

gan mà có thể lấy bỏ được khi phẫu thuật cắt gan. 

Tại Việt Nam, phẫu thuật cắt gan nên được thực hiện đối với các trường hợp: 

- Phần gan có khối u dự kiến cắt bỏ được (theo giải phẫu hay không theo giải phẫu). 

- Thể tích gan dự kiến còn lại phù hợp với bệnh nhân. Nên đo thể tích gan để góp 

phần ra chỉ định cắt gan đối với các trường hợp dự kiến cắt ≥ 50% thể tích gan. 

- Chức năng gan là Child-Pugh A đến B7 (Phụ lục 4). Có thể đánh giá chức năng gan 

dựa trên xét nghiệm thanh lọc Indocyanin green (ICG test) để quyết định mức độ 

cắt gan. 

- Điểm hoạt động cơ thể (Performance Status - PS) 0-2, không có di căn xa. 



 
 

- Nên xem xét phẫu thuật cắt gan cho các trường hợp có huyết khối tĩnh mạch cửa 

cùng bên với phần gan định cắt, cũng như các trường hợp có tổn thương di căn ngoài  

g  a   n           (hạch cuống gan, tuyến thượng thận, di căn tại mạc nối lớn, …) có thể lấy bỏ 

được khi phẫu thuật cắt gan. 

2.2. Phẫu thuật ghép gan (hiện chưa thực hiện được tại Thái Bình) 

Phẫu thuật ghép gan là biện pháp duy nhất có thể giúp bệnh nhân điều trị cả 

UTBMTBG lẫn bệnh lý gan nền. Chỉ định ghép gan cho bệnh nhân UTBMTBG tùy 

thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có cân nhắc tới hiệu quả của phẫu thuật cắt gan và 

các phương pháp điều trị tại chỗ - tại vùng, cũng như mức độ ưu tiên so với nhu cầu 

ghép gan của các bệnh nhân không phải là UTBMTBG. 

Các hướng dẫn điều trị trên thế giới đều khuyến cáo xem Tiêu chuẩn Milan (chỉ 

có 01 u với kích thước khối u không quá 5cm, hay không quá 03 u với kích thước mỗi 

u không quá 3cm) là tiêu chuẩn vàng để ghép gan cho UTBMTBG, và ghép gan là 

lựa chọn hàng đầu cho các trường hợp UTBMTBG nằm trong Tiêu chuẩn Milan nhưng 

không phù hợp để phẫu thuật cắt gan, đặc biệt là khi có xơ gan mất bù. Các cơ sở y 

tế có thể cân nhắc vận dụng các tiêu chuẩn mở rộng hơn khi chỉ định ghép gan nhưng 

cần có hội chẩn cụ thể. 

Có thể cân nhắc các biện pháp điều trị bắc cầu để làm giảm giai đoạn UTBMTBG 

trước khi xem xét ghép gan. 

2.3. Phá hủy khối u tại chỗ (đốt u) 

2.3.1. Phá hủy khối u tại chỗ (đốt u) 

Có thể thực hiện bằng sóng cao tần (Radiofrequency Ablation-RFA), bằng vi 

sóng (Microwave Ablation-MWA), bằng cách tiêm cồn vào khối u (Percutaneous 

Ethanol Injection-PEI) hay bằng đốt lạnh (cryoablation) trên bệnh nhân có PS 0-2, 

chức năng gan là Child Pugh A,B, không có di căn xa. 

Phá hủy khối u tại chỗ (đốt u) nên thực hiện cho các trường hợp UTBMTBG có 

số lượng u ≤ 3 với kích thước u ≤ 3cm, hoặc có 1 u với kích thước u ≤ 5cm, nhất là 

khi  các trường hợp này không phù hợp để phẫu thuật cắt gan (do vị trí u, do tình trạng 

bệnh nhân). Phá hủy khối u tại chỗ (đốt u) cũng được coi là biện pháp thay thế cho 



 
 

phẫu thuật cắt gan trong trường hợp u có kích thước nhỏ ≤ 3cm. 

Phá hủy khối u tại chỗ (đốt u) nên thực hiện cho các khối u dễ tiếp cận dưới hướng 

dẫn của hình ảnh học (siêu âm, CT scan, MRI). Những trường hợp chỉ định phá hủy 

khối u kích thước > 5cm cần được hội chẩn. 

Tiêm cồn vào khối u chỉ nên thực hiện khi các biện pháp phá hủy khối u (đốt u) 

khác không thực hiện được vì lý do kỹ thuật, và nếu sử dụng thì chủ yếu là cho u ≤ 

2cm. 

Đối với (các) khối u chưa loại trừ được là UTBMTBG, có thể phối hợp sinh thiết 

và phá hủy u tại chỗ trong cùng một lần nằm viện. 

2.3.2. Cắt nguồn máu nuôi khối u phối hợp với diệt tế bào ung thư bằng hóa chất  

Có các hình thức như: 

- Nút mạch hóa chất thường quy (conventional TransArterial Chemo-Embolization - 

cTACE) 

- Nút mạch sử dụng hạt nhúng hóa chất (Drug-eluting bead TACE - DEB-TACE) 

+ TACE được chỉ định cho các trường hợp UTBMTBG mà khối u không cắt được, 

hoặc   có nhiều u ở cả hai thùy, chưa có xâm nhập mạch máu và chưa có di căn 

ngoài gan, trên bệnh nhân có PS 0-2, chức năng gan là Child Pugh A,B. TACE 

nên được thực hiện chọn lọc hay siêu chọn lọc để tăng hiệu quả, giảm biến chứng 

và giảm ảnh hưởng đến phần gan lành quanh u. 

+ TACE chọn lọc cũng được chỉ định cho các trường hợp u nhỏ nhưng không thể 

thực hiện đốt u được do vị trí khó hay do có các bệnh lý đi kèm làm tăng nguy 

cơ biến chứng. 

Trong một số trường hợp có u đã vỡ hoặc có nguy cơ vỡ mà tình trạng chức năng 

gan hoặc tình trạng cơ thể không cho phép làm TACE thì có thể làm nút mạch đơn 

thuần (TransArterial Embolization - TAE) để điều trị tạm thời. 

Đánh giá hiệu quả của TACE cần dựa vào hình ảnh học và sự thay đổi của các 

chỉ dấu sinh học cũng như của chức năng gan sau TACE. Tại Việt Nam, có thể thực 

hiện TACE nhiều lần nếu (các) khối u còn tiến triển hoặc xuất hiện u mới và tình trạng 

chức năng gan và tình trạng cơ thể cho phép. Cần hội chẩn để đánh giá TACE thất bại 



 
 

hay không trước khi quyết định ngưng làm TACE tiếp tục để chuyển sang hóa trị toàn 

thân. 

2.3.3. Xạ trị trong chọn lọc (Selective Internal Radiation Therapy - SIRT)(chưa áp 

dung tại Thái Bình)  

- Sử dụng hạt vi cầu phóng xạ Ytrium-90 (90Y) bơm vào động mạch nuôi khối u gan. 

Các hạt vi cầu này sẽ đi vào các nhánh động mạch nhỏ khắp trong khối u gây tắc 

mạch. 

- Khối u sẽ bị tiêu diệt theo hai cơ chế: giảm nuôi dưỡng u và bức xạ bêta năng lượng 

0,93MeV được phát ra từ đồng vị phóng xạ 90Y gắn trên các hạt vi cầu sẽ tiêu diệt 

các tế bào ung thư và làm giảm thể tích hoặc tiêu hoàn toàn khối u gan mà rất ít ảnh 

hưởng đến tổ chức lành xung quanh. 

- Chỉ định: 

+ UTBMTBG không còn khả năng phẫu thuật, hoặc có chống chỉ định phẫu thuật 

hay bệnh nhân từ chối phẫu thuật. 

+ Tổng trạng còn tốt ECOG ≤ 1, chức năng gan còn bù (Child-Pugh A, B) 

+ Shunt lưu thông hoạt tính phóng xạ lên phổi < 20% trên xạ hình Tc-99m MAA 

+ Chưa từng xạ trị trước đó vào gan 

- Chống chỉ định: 

+ Có luồng thông động mạch gan-phổi (shunt gan-phổi) lớn (> 20%) 

+ Xơ gan mất bù, bệnh não gan 

+ Thể trạng quá yếu, dự kiến thời gian sống thêm dưới 3 tháng. 

2.3.4. Truyền hoá chất qua động mạch gan (Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy 

- HAIC) 

Phương pháp sử dụng buồng truyền và dây dẫn đặt chọn lọc vào động mạch gan 

sau khi đã nút tắc các nhánh mạch của động mạch gan cấp máu cho các tạng khác. 

Phương pháp này giúp đưa hóa chất khu trú tại gan nên giảm các tác dụng phụ hơn so 

với hóa trị toàn thân. Hóa chất thường dùng là tổ hợp liều thấp của Cisplatin với 5-

Fluorouracil (phác đồ FP liều thấp). Chỉ định chủ yếu cho các trường hợp UTBMTBG 



 
 

giai đoạn tiến xa có xâm lấn tĩnh mạch cửa. Các biến chứng của phương pháp này bao 

gồm: viêm tắc mạch, loét dạ dày ruột do rò thuốc và nhiễm khuẩn hoặc tắc dây truyền. 

2.3.5. Xạ trị 

- Xạ trị chiếu ngoài 

+ Chỉ định: xạ trị chiếu ngoài bằng máy gia tốc có thể dùng đối với những trường 

hợp không phẫu thuật được. Lựa chọn trường chiếu xạ phụ thuộc vào vị trí, kích 

thước khối u. Liều xạ trị tùy thuộc vào thể tích trường chiếu, dao động từ 50 - 

70Gy, phân liều 2Gy/ngày. 

+ Chỉ định xạ trị toàn gan trong những trường hợp điều trị giảm nhẹ triệu chứng, 

liều xạ 21Gy, phân liều 3Gy/ngày. 

+ Ngoài ra, có thể chỉ định xạ trị cho những trường hợp UTBMTBG di căn xương, 

di căn não, di căn phổi, di căn hạch. Thể tích và liều xạ phụ thuộc vào vị trí và 

kích thước tổn thương. 

+ Mô phỏng bằng CT, MRI hoặc PET/CT, PET/MRI. 

+ Kỹ thuật: có thể dùng các kỹ thuật thường quy 3D, hoặc các kỹ thuật xạ trị tiên 

tiến giúp tăng hiệu quả, độ chính xác và giảm thiểu tác dụng phụ như xạ trị điều 

biến liều (Intensity Modulated Radiation Therapy – IMRT), xạ trị điều biến thể 

tích (Volumetric Modulated Arc Therapy – VMAT). 

- Xạ phẫu: 

+ Xạ phẫu có thể bằng dao gamma cổ điển, dao gamma quay (Rotating Gamma 

Knife), CyberKnife, … 

+ Nguyên lý: bức xạ hội tụ với liều rất cao tại tiêu điểm khối u gây hoại tử hoặc  

bất hoạt tế bào u, đồng thời liều xạ tại các mô lành ở mức tối thiểu, rất ít gây tác 

dụng phụ cho cơ quan lành xung quanh. 

+ Chỉ định cho các trường hợp di căn một vài ổ tại não. 

- Xạ phẫu định vị thân (Stereotatic Body Radiation Therapy - SBRT): 

Xạ phẫu định vị thân là phương pháp đang có nhiều bằng chứng đánh giá tác 

dụng tích cực, có thể dùng cho các khối u nguyên phát tại gan, không còn khả năng 

cắt bỏ hay các phương pháp phá huỷ u tại chỗ, và các khối u di căn ở gan. 



 
 

- Cấy hạt phóng xạ: 

+ Cấy hạt phóng xạ vào khối u hoặc diện u trong các trường hợp không phẫu thuật 

triệt căn hoặc không thể phẫu thuật do có bệnh lý kèm theo hay bệnh nhân từ 

chối phẫu thuật. 

+ Các biện pháp xạ trị khác bằng tia hạt (Particle Beam Radiation Therapy) như  tia 

proton hay ion carbon cho các kết quả bước đầu khá khích lệ nhưng vẫn còn cần 

các nghiên cứu tiếp theo để xác định hiệu quả đối với UTBMTBG. 

- Điều trị toàn thân 

Các trường hợp UTBMTBG tiến triển, không còn chỉ định phẫu thuật, nút mạch, 

đốt u        thì có thể xem xét dùng điều trị toàn thân. 

2.4. Điều trị đích và điều trị miễn dịch 

- Sorafenib là thuốc ức chế đa kinase đường uống, ức chế khoảng 40 kinase, bao gồm 

cả VEGFR-2 (vascular endothelial growth factor receptor 2) và BRAF (B-Raf 

proto-oncogene, serine/threonine kinase). Sorafenib được coi là điều trị bước một 

chuẩn cho các trường hợp UTBMTBG không còn đáp ứng hoặc không phù hợp với 

các biện pháp điều trị can thiệp tại chỗ tại vùng như nút mạch hóa chất, hoặc đã có 

xâm nhập mạch máu đại thể hay di căn ngoài gan, với điều kiện chức năng gan còn 

tốt (Child-Pugh A hay B7). Các tác dụng của sorafenib có thể gặp như: phản ứng da 

bàn tay-bàn chân, tiêu chảy, tăng huyết áp, ... Các tác dụng phụ này thường xảy ra 

sớm và có thể dự phòng và kiểm soát được với các biện pháp dùng thuốc và không 

dùng thuốc. Liều dùng sorafenib là 400mg, uống 2 lần/ngày cho tới khi bệnh tiến 

triển. Có thể điều chỉnh liều sorafenib cho phù hợp theo mức độ của độc tính. Nên 

duy trì việc sử dụng sorafenib cho bệnh nhân ít nhất cho tới khi bệnh tiến triển trên 

hình ảnh học, hoặc trên lâm sàng, khi đó nên hội chẩn để xem xét chuyển sang điều 

trị bước hai. 

- Lenvatinib là thuốc ức chế đa kinase đường uống, ức chế VEGFR 1-3, FGFR 1-4 

(fibroblast growth factor receptor 1-4) và một số kinase khác. Lenvatinib cho kết 

quả về thời gian sống còn không kém hơn sorafenib và có thời gian sống không 

bệnh tiến triển, thời gian cho đến khi bệnh tiến triển và tỷ lệ đáp ứng chung ưu thế 



 
 

hơn sorafenib trong các nghiên cứu trên các bệnh nhân UTBMTBG tiến triển, 

không còn đáp ứng đối với các biện pháp điều trị tại chỗ, tại vùng hoặc đã có di căn 

ngoài gan, nhưng chưa có huyết khối nhánh chính tĩnh mạch cửa. Lenvatinib được    

sử dụng điều trị bước một cho các bệnh nhân thuộc nhóm trên. Liều dùng lenvatinib 

là 12mg/ngày ở bệnh nhân trên 60kg hoặc 8mg/ngày ở bệnh nhân dưới 60kg, uống 

hàng ngày. Các tác dụng phụ của lenvatinib cũng tương tự sorafenib. 

- Regorafenib một thuốc ức chế đa kinase đường uống, tác động vào các quá trình 

sinh mạch máu, tăng sinh tế bào u và vi môi trường u với các đích ức chế 

nhưVEGFR 1-3, KIT, RET, RAF-1, BRAF, PDGFR, FGFR, CSF1R giúp cải thiện 

tỉ lệ sống còn ở các bệnh nhân UTBMTBG đã điều trị bằng sorafenib, dung nạp 

được sorafenib, nhưng bệnh vẫn tiến triển. Các tác dụng phụ của regorafenib cũng 

tương tự sorafenib. Do đó, regorafenib được chấp thuận như là điều trị bước hai cho 

UTBMTBG khi đã thất bại với sorafenib. Regorafenib là thuốc có nghiên cứu đánh 

giá hiệu quả của chuỗi phối hợp sau tiến triển với sorafenib, cho thấy thời gian sống 

còn là 26 tháng tính từ thời điểm bắt đầu bước 1. Liều dùng regorafenib: 

160mg/ngày, uống ngày 1-21, chu kỳ 28 ngày. 

- Pembrolizumab là các thuốc ức chế chốt kiểm soát miễn dịch (immune 

checkpoints inhibitors) cho thấy có thể cải thiện tỉ lệ sống còn ở các bệnh nhân 

UTBMTBG đã điều trị bằng sorafenib hoặc lenvatinib, và đã được chấp thuận điều 

trị bước hai cho UTBMTBG khi đã thất bại với sorafenib hoặc lenvatinib. Các tác 

dụng phụ chủ yếu là mệt mỏi, ngứa và phát ban. Liều dung pembrolizumab: 200mg, 

truyền tĩnh mạch chu kỳ 3 tuần. 

- Một số nghiên cứu cho thấy việc kết hợp bevacizumab với atezolizumab cho hiệu 

quả trong việc cải thiện thời gian sống thêm không bệnh ở các bệnh nhân 

UTBMTBG giai đoạn muộn hoặc tái phát. Liều dùng: 

- Atezolizumab: 1200mg truyền tĩnh mạch ngày 1 

- Bevacizumab: 15mg/kg truyền tĩnh mạch ngày 1, chu kỳ 21 ngày 

- Ramucirumab là kháng thể kháng VEGFR có hiệu quả điều trị ung thư gan có AFP 

≥ 400 ng/ml. 



 
 

- Cabozantinib là một thuốc ức chế MET, VEGFR2, AXL và RET, cũng giúp cải 

thiện tỉ lệ sống còn ở các bệnh nhân UTBMTBG đã điều trị bằng sorafenib. 

2.5. Hóa trị toàn thân  

Một số phác đồ hóa chất có thể áp dụng trong UTBMTBG nhưng hiệu quả rất 

hạn chế: 

- Phác đồ PIAF: chu kỳ 3 tuần: 

Doxorubicin : 40mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1  

Cisplatin: 20mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 2, 3, 4 

5-FU: 400mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 2, 3, 4 

Interferon α-2a: tiêm dưới da 5 MIU/m2, ngày 1, 2, 3, 4 

- Phác đồ GEMOX: chu kỳ 2 tuần: 

Gemcitabine : 1.000mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1  

Oxaliplatin: 100mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 2 

- Phác đồ FOLFOX 4: chu kỳ 2 tuần: 

Folinic acid: 200mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1  

Oxaliplatin: 85mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

5-FU: 400mg/m2, tiêm/truyền tĩnh mạch bolus ngày 1 

5-FU: 1.200mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 2 

2.6. Phối hợp các phương pháp điều trị  

Có thể phối hợp các phương pháp nói trên cho từng trường hợp cụ thể. 

2.7. Điều trị giảm nhẹ  

- Được thực hiện khi: 

+ Tổng thể tích các khối u vượt quá 50% thể tích gan. 

+ Đã có huyết khối tĩnh mạch cửa, tĩnh mạch gan, tĩnh mạch chủ dưới, … 

+ Đã có di căn ngoài gan. 

+ PS > 2, Child Pugh C. 

- Ở các bệnh nhân có xơ gan, có thể dùng Acetaminophen (Paracetamol) để giảm đau 

nếu đau nhẹ, và dùng các thuốc giảm đau gây nghiện (opioids) nếu đau từ vừa đến 



 
 

nhiều (lưu ý trách tác dụng phụ là táo bón). Có thể xạ trị để giảm đau do di căn 

xương hay để ngăn ngừa gãy xương bệnh lý. 

- Cần lưu ý đến vấn đề dinh dưỡng và hỗ trợ tâm lý cho các bệnh nhân UTBMTBG 

giai đoạn muộn. 

2.8. Điều trị hỗ trợ 

- Điều trị bệnh lý gan nền tảng và nâng đỡ chức năng gan. 

- Dùng thuốc kháng virus khi có chỉ định. 

- Hỗ trợ dinh dưỡng để nâng tổng trạng. 

- Điều trị các bệnh lý đi kèm. 

 2.9. Tiêu chuẩn ra viện 

- Bệnh nhân được chẩn đoán bệnh, giải thích về giai đoạn và phác đồ điều trị, tư vấn 

hướng điều trị, được điều trị theo 1 phác đồ phù hợp giai đoạn cụ thể.  

- Lâm sàng: bệnh nhân đỡ đau, đỡ chướng, đỡ vàng da, huyết động ổn định , ăn uống 

tốt lên.  

- CLS: men gan giảm, tình trạng đông máu cải thiện … 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG [1][2] 

- Tiến triển: Diễn biến bệnh nhanh, thường nặng, tiên lượng xấu, tử vong sau 6-12 

tháng. 

- Các biến chứng: 

+ Cổ chướng ung thư: bụng chướng, có dịch hoặc máu 

+ Vàng da: Do chèn ép đường mật trong gan, hoặc ống mật do hạch cuống gan – 

đầu tụy chèn ép. 

+ Xuất huyết: Do giảm tổng hợp các yếu tố đông máu tại gan. 

+ Xuất huyết tiêu hóa cao: Huyết khối cửa, tăng áp lực tĩnh mạch cửa, làm giãn vỡ 

tĩnh mạch thực quản. 

+ Viêm phúc mạc: Vỡ nhân ung thư. 

+ Khối u chèn ép vào tĩnh mạch trên gan hay tĩnh mạch chủ dưới. 

+ Di căn và xâm lấn: Trong gan, phổi, màng phổi, xương, hạch, não, ổ bụng... 

VI. PHÒNG BỆNH [1] 



 
 

- Tiêm vaccine phòng bệnh viêm gan siêu vi B cho những người chưa nhiễm, đặc 

biệt là cho trẻ sơ sinh. 

- Chủ động tầm soát định kỳ UTBMTBG trên những người có nhiễm HBV, HCV, xơ 

gan. 

- Tuyên truyền giáo dục tránh lây nhiễm HBV, HCV qua đường tình dục và từ mẹ 

sang con, kiểm soát chặt chẽ việc truyền các chế phẩm máu. 

- Tuyên truyền hạn chế sử dụng các đồ uống có cồn. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

- Lâm sàng: bệnh nhân có biểu hiện đau bụng HSP, mệt mỏi, ăn kém, gầy sút cân, 

vàng da, chướng bụng tăng dần hay phù tay chân, với những bệnh nhân khác có 

biểu hiện nôn máu, ỉa phân đen, xuất huyết dưới da, tuần hoàn bàng hệ, … Hoặc 

bệnh nhân đi khám định kì vô tình phát hiện khối u gan.  

- CLS: siêu âm có khối ở gan, các xét nghiệm máu: tăng men gan, tăng AFP, rối loạn 

đông máu, viêm gan virus (B, C)  

- Các bệnh lý khác kèm theo cần nhập viện điều trị. 
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Mã ICD Bệnh 

C22  U ác của gan và đường mật trong gan 

D37.6 U tân sinh chưa rõ tính chất của gan, túi mật và ống dẫn mật 

K74 Gan xơ hóa và xơ gan  

K72 Suy gan không phân loại nơi khác 

K73.9 Viêm gan mạn , không phân loại 

K92.2 Xuất huyết tiêu hóa không phân loại nơi khác 

K76.6 Tăng áp lực tĩnh mạch cửa 

R18 Cổ chướng  

D68.9 Rối loạn đông máu không đặc hiệu 



 
 

 

UNG THƯ DẠ DÀY 

 

I. KHÁI NIỆM 

Ung thư dạ dày (UTDD) là một trong những bệnh ung thư (UT) phổ biến nhất 

trên thế giới. Năm 2018, ước tính trên thế giới có 1.033.700 trường hợp ung thư dạ 

dày mắc mới và hơn 782.600 trường hợp tử vong. Tại Việt Nam theo Globocan 2018, 

UTDD đứng thứ 3 ở cả hai giới sau ung thư gan và ung thư phổi với tỷ lệ mắc chuẩn 

theo tuổi là 11,38/100.000 dân. Trong đó, loại ung thư biểu mô tuyến chiếm chủ yếu 

(90-95%). UTDD có tính chất vùng miền rõ rệt liên quan tới chế độ ăn uống và bảo 

quản thực phẩm. Phân bố không đồng đều theo khu vực địa lý và thời gian. Tỷ lệ mắc 

bệnh thường ở độ tuổi cao, hiếm gặp ở những người bệnh dưới 30 tuổi, nam giới 

chiếm tỷ lệ cao ở tất cả các quốc gia trên thế giới với tỷ lệ gấp 2- 4 lần so với nữ giới. 

Vị trí hay gặp ở vùng hang môn vị (chiếm 60-70%), sau đó là ở vùng bờ cong nhỏ 

(18-30%), các vùng khác ít gặp hơn như bờ cong lớn khoảng 3%, đáy vị 12%, tâm vị 

9%, UT toàn bộ dạ dày chiếm 8-10%. Theo nghiên cứu gần đây ở Nhật Bản và Châu 

Âu cho thấy UT vùng tâm vị có chiều hướng tăng lên. Tỷ lệ UT tâm vị từ 25-55%, 

UT thân vị và hang môn vị từ 45-75%. [1 – trang 4] 

Các mã ICD tương ứng với bệnh “Ung thư dạ dày” có thể gặp: 

STT Mã ICD 10 Bệnh tương ứng 

1 C16 U ác của dạ dày 

2 D00 
Ung thư biểu mô tại chỗ của khoang miệng, thực quản 

và dạ dày 

3 D00.2 U ác của dạ dày 

4 D13.1 U lành của dạ dày 

5 K25 Loét dạ dày 

Ngoài ra còn một số mã bệnh cụ thể khác theo bảng mã ICD-10. 

II. NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ [1 – trang 4;5] 

 1. Yếu tố môi trường và chế độ ăn uống 



 
 

Môi trường sống và chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng liên quan tới UTDD. 

Các yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc UTDD gồm: 

Sử dụng hàm lượng muối cao trong thức ăn 

Thức ăn có chứa hàm lượng nitrat cao 

Chế độ ăn ít vitamin A, C 

Những thức ăn khô, thức ăn hun khói 

Thiếu phương tiện bảo quản lạnh thức ăn 

Rượu, thuốc lá… 

Các thức ăn tươi, hoa quả tươi như cam, chanh, nhiều chất xơ, thức ăn giàu vitamin 

A, C, các yếu tố vi lượng như kẽm, đồng, sắt, magiê, … có tác dụng làm giảm nguy 

cơ mắc bệnh. 

2. Vai trò của Helicobacter Pylori (HP) 

Vai trò của H.pylori trong UTDD đã được chứng minh. Các nghiên cứu cho rằng 

nhiễm H.pylori gây viêm niêm mạc dạ dày dẫn tới teo niêm mạc và dị sản ruột, loạn 

sản và cuối cùng là ung thư. Nhiễm H.pylori làm tăng nguy cơ UTDD lên gấp 6 lần. 

 3. Yếu tố di truyền 

Ước tính UTDD có tính chất gia đình chiếm tỷ lệ 1-15% trong số người bệnh mắc 

UTDD. Một số bệnh lý di truyền cũng tăng nguy cơ. 

4.  Các yếu tố khác 

Các bệnh lý tại dạ dày cũng là nguyên nhân gây UTDD. Nhiễm xạ cũng được coi là 

một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc UTDD. 

III. CHẨN ĐOÁN [1 – trang 5;6;7] 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

- Ở giai đoạn sớm thường tình cờ khám phát hiện bệnh. Giai đoạn này các triệu chứng 

thường rất nghèo nàn và không đặc hiệu với các biểu hiện ậm ạch, đầy hơi vùng 

thượng vị, đau thượng vị không có chu kỳ, nuốt nghẹn, mệt mỏi, chán ăn.  

- Có thể gầy sút cân gặp ở trên 80% các trường hợp, khi sút cân trên 10% trọng lượng 

cơ thể là một dấu hiệu tiên lượng xấu. 



 
 

- Ở giai đoạn muộn, triệu chứng của bệnh rõ ràng hơn, xuất hiện thường xuyên và 

liên tục: sụt cân không rõ nguyên nhân, đau bụng vùng thượng vị, đầy bụng, chán 

ăn…  

- Khám lâm sàng có thể thấy các triệu chứng thiếu máu, sờ thấy khối u bụng thường 

khi bệnh đã tiến triển tại vùng. 

- Các dấu hiệu bệnh lan tràn đôi khi lại là biểu hiện đầu tiên như hạch di căn, tổn 

thương lan tràn phúc mạc được thể hiện bằng dịch ổ bụng hay tắc ruột, di căn gan 

hay di căn buồng trứng. 

- Tùy theo các trường hợp có biểu hiện triệu chứng hoặc không và giai đoạn phát 

hiện bệnh có thể chia ra các nhóm: 

+ Tình cờ phát hiện bệnh khi khám kiểm tra sức khỏe có nội soi dạ dày. 

+ Có các triệu chứng điển hình của bệnh kết hợp khám lâm sàng và cận lâm sàng. 

+ Không có triệu chứng đặc hiệu, chỉ phát hiện khi có các biểu hiện di căn. 

+ Nhóm biểu hiện bệnh ở giai đoạn muộn, có các biến chứng: dịch ổ bụng, di căn 

gan, tắc ruột … 

 1.2. Cận lâm sàng 

Các xét nghiệm dùng trong chẩn đoán xác định: 

- Nội soi dạ dày và sinh thiết tế bào: Là phương pháp tốt nhất chẩn đoán ung thư dạ 

dày. Hiện nay có nhiều tiến bộ từ chẩn đoán cho đến can thiệp. 

- Chẩn đoán hình ảnh: 

- Chụp X-quang dạ dày có thuốc cản quang: là phương pháp kinh điển chẩn đoán 

ung thư dạ dày. Hiện nay, X-quang dạ dày đã được thay thế bằng nội soi dạ dày. 

- Chụp CT Scanner, MRIcó thuốc cản quang: đánh giá mức độ xâm lấn trước mổ và 

phát hiện di căn hạch và di căn xa. 

- Siêu âm, nội soi: Cho phép đánh giá được mức độ xâm lấn u và di căn hạch khu 

vực, tuy nhiên siêu âm nội soi ít có giá trị đối với tổn thương vùng hang vị. 

- Các xét nghiệm dùng cho tiên lượng theo dõi, điều trị và phục vụ phẫu thuật 

- Siêu âm ổ bụng: phát hiện các tổn thương di căn hạch và tạng khác. 

- X-quang phổi: đánh giá di căn xa. 



 
 

- PET-CT: tăng khả năng phát hiện di căn hạch và di căn xa, tuy nhiên ít có giá trị 

đối với ung thư biểu mô chế nhầy. (Thực hiện tại tuyến trên) 

- Xét nghiệm máu: Tổng phân tích tế bào máu, đông máu cơ bản (PT, APTT, định 

lượng Fibrinogen), co cục, máu chảy, HBsAg, HCV, HIV. 

- Sinh hóa máu: điện giải đồ, glucose, ure, cretinin, GOT, GPT, Bilirubin toàn phần 

Bilrubin trực tiếp, Protein, Albumin, điện giải đồ, Amylase, lipase, HDL, LDL 

- Sinh hóa nước tiểu  

- Điện tim thường 

- Các chất chỉ điểm khối u: CEA, CA72-4, CA19.9. 

Và các xét nghiệm khác tùy thuốc vị trí di căn của bệnh. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

Viêm dạ dày cấp. Viêm teo dạ dày. Viêm dạ dày mạn tính. Ung thư thực quản. 

Viêm thực quản. Loét dạ dày. 

Ulympho biểu hiện tại dạ dày. GIST dạ dày. 

3. Chẩn đoán giai đoạn 

Xếp loại T.N.M, giai đoạn theo AJCC 2017 phiên bản lần thứ 8: 

- T (Primary Tumor): u nguyên phát 

+ Tx: không đánh giá được u nguyên phát 

+ T0: không có bằng chứng của u nguyên phát 

+ Tis: UT biểu mô tại chỗ, u nội biểu mô không có xâm nhập mô đệm 

+ T1: u khu trú ở lớp niêm mạc hoặc dưới niêm 

+ T1a: u khu trú ở lớp niêm mạc hoặc cơ niêm 

+ T1b: u xâm lấn lớp dưới niêm 

+ T2: u xâm lấn lớp cơ 

+ T3: u xâm nhập mô liên kết dưới thanh mạc, chưa xâm lấn thanh mạc hoặc cấu 

trúc lân cận 

+ T4: u xâm lấn thanh mạc hoặc cấu trúc lân cận 

+ T4a: u xâm lấn lớp thanh mạc 

+ T4b: u xâm lấn cấu trúc lân cận 



 
 

- N (Regional Lymph Nodes): hạch lympho vùng 

+ Nx: không đánh giá được hạch vùng 

+ N0: không có di căn hạch vùng 

+ N1: di căn 1-2 hạch vùng 

+ N2: di căn 3-6 hạch vùng 

+ N3: di căn 7 hạch vùng 

+ N3a: di căn 7-15 hạch vùng 

+ N3b: di căn 16 hạch vùng 

- M (Distant Metastasis): di căn xa 

+ M0: không có di căn xa 

+ M1: có di căn xa 

Xếp giai đoạn ung thư dạ dày theo UICC 2010 

Giai đoạn T N M 

0 Tis NO MO 

IA TI NO MO 

IB 
TI NI MO 

T2 NO MO 

IIA 

TI N2 MO 

T2 NI MO 

T3 NO MO 

IIB 

TI N3 MO 

T2 N2 MO 

T3 NI MO 

T4a NO MO 

IIIA 

T2 N3 MO 

T3 N2 MO 

T4a NI MO 

IIIB TI N3 MO 



 
 

T4a N2 MO 

T4b N0,1 MO 

IVA 
T4a N3 MO 

T4b N2,3 MO 

IVB T bất kỳ N bất kỳ MI 

IV. ĐIỀU TRỊ [ 1 – từ trang 12 đến trang 33] 

1. Nguyên tắc 

Phẫu thuật là phương pháp đóng vai trò quan trọng và chủ đạo trong điều trị ung thư 

dạ dày. Phẫu thuật có vai trò điều trị triệt căn trong giai đoạn sớm, là phương 

pháp chính trong giai đoạn còn phẫu thuật được và là biện pháp điều trị triệu 

chứng ở giai đoạn muộn. 

Hóa trị, xạ trị đóng vai trò điều trị bổ trợ, tân bổ trợ trong giai đoạn còn chỉ định điều 

trị triệt căn và vai trò giảm nhẹ, kéo dài thời gian sống thêm khi bệnh ở giai đoạn 

muộn, tái phát, di căn. 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Phẫu thuật 

2.1.1. Nguyên tắc phẫu thuật triệt căn 

- Phẫu thuật cắt dạ dày tiêu chuẩn thực hiện với mục tiêu điều trị triệt căn bao 

gồm phẫu thuật cắt ít nhất 2/3 dạ dày và nạo vét hạch D2 (số lượng hạch vét 

được tối thiểu ≥15 hạch). 

- Phẫu thuật cắt dạ dày không tiêu chuẩn: cắt dạ dày và/hoặc vét hạch tùy thuộc 

vào giai đoạn và vị trí khối u. 

- Phẫu thuật biến đổi: cắt dạ dày và vét hạch D1 hoặc D1+ ít hơn so với cắt dạ dày 

tiêu chuẩn. 

- Phẫu thuật cắt dạ dày mở rộng: bao gồm cắt dạ dày kèm các tạng xâm lấn và vét 

hạch D2+ 

- Diện cắt: đảm bảo không còn tế bào ung thư ở diện cắt trên và dưới: giới hạn 

trên cách khối u tối thiểu 6cm, giới hạn dưới qua môn vị 2cm. Trong trường hợp 

không đạt được diện cắt đủ xa, cần làm tức thì diện cắt. Với những khối u xâm 



 
 

lấn thực quản, không cần thiết đảm bảo diện cắt xa u mà cần làm sinh thiết tức 

thì diện cắt để đảm bảo diện cắt R0. 

- Phẫu thuật để điều trị biến chứng chảy máu, tắc ruột trong giai đoạn muộn. 

2.1.2. Các phương pháp cắt dạ dày 

- Cắt toàn bộ dạ dày: cắt toàn bộ dạ dày bao gồm cả môn vị và tâm vị. 

- Cắt gần toàn bộ dạ dày: đảm bảo theo nguyên tắc phẫu thuật triệt căn. 

2.1.3. Vét hạch trong phẫu thuật ung thư dạ dày 

- Vét hạch D0: Vét các nhóm hạch ít hơn D1 

- Vét hạch D1: Vét các nhóm hạch từ nhóm 1 đến nhóm 7 

- Vét hạch D1+: Vét hạch D1 + các nhóm hạch 8a, 9, 11p 

- Vét hạch D2: bao gồm vét hạch D1 + các nhóm hạch 8a, 9,11d, 12a 

2.1.4. Chỉ định vét hạch theo giai đoạn 

Nguyên tắc: với khối u giai đoạn T1N0M0 chỉ định vét hạch D1 hoặc D1+. Với 

khối u giai đoạn cN+ hoặc T2-T4 chỉ định vét hạch D2. Vét hạch D2 chỉ định nếu 

trong mổ có hạch nghi ngờ di căn. 

- Vét hạch D1: được chỉ định cho khối u giai đoạn T1a (những trường hợp không có 

chỉ định làm EMR/ESD), và cho những khối u giai đoạn cT1bN0 có giải phẫu bệnh 

thể biệt hoá và khối u nhỏ hơn 1,5cm. 

- Vét hạch D1+: được chỉ định cho giai đoạn cT1N0 ngoài những trường hợp chỉ 

định vét hạch D1 ở trên. 

- Vét hạch D2: được chỉ định cho những khối u từ T2-T4 và cT1N+ có khả năng 

phẫu thuật triệt căn. Vai trò của cắt lách cùng với vét hạch triệt căn nhóm 10,11 vẫn 

còn nhiều tranh luận, và kết quả của thử nghiệm lâm sàng JCOG 0110 về vét hạch 

triệt căn nhóm 10, 11 kèm theo bảo tồn lách mang lại kết quả tương tự như cắt lách 

kèm theo. Những khối u T2-T4 có xâm lấn phình vị, bờ cong lớn hoặc xâm lấn lách 

thì chỉ định cắt lách kèm theo vét hạch triệt căn nhóm 10. 

- Vét hạch D2+: những trường hợp có di căn hạch chủ bụng được điều trị hóa chất 

tân bổ trợ sau đó phẫu thuật cắt dạ dày kèm vét hạch D2+ (hạch chủ bụng). 

- Vét hạch D2 + vét hạch nhóm 14v (hạch gốc tĩnh mạch mạc treo tràng trên) ở người 



 
 

bệnh có di căn hạch nhóm 6. 

Di căn hạch nhóm 13 coi như di căn xa. Tuy nhiên, vét hạch D2+ nhóm hạch 13 

triệt căn ở người bệnh có khối u xâm lấn tá tràng. 

2.1.5. Một số vấn đề khác 

- Bảo tồn thần kinh phế vị: Trong phẫu thuật bảo tồn nhánh gan của thần kinh phế vị 

trước và/hoặc nhánh tạng của thần kinh phế vị sau làm tăng chất lượng cuộc sống 

do làm giảm tỷ lệ sỏi túi mật, tiêu chảy hoặc giảm cân nặng sau phẫu thuật. 

- Cắt mạc nối lớn: Cắt mạc nối lớn thường cắt cùng với dạ dày cho những khối u T3, 

T4. Với khối u giai đoạn T1/T2 có thể để lại mạc nối lớn, cắt dọc theo bờ ngoài của 

cung mạch bờ cong lớn. 

- Cắt kèm cơ quan bị xâm lấn: Với khối u xâm lấn cơ quan lân cận có thể cắt kèm 

theo (gan, lách, tụy…) để đảm bảo diện cắt R0 

2.2. Điều trị sau phẫu thuật 

- Điều trị tình trạng mất nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan Các loại dung dịch 

đẳng trương: Glucose 20 %, Glucose 5% Các chất điện giải: kali 

- Thuốc giảm tiết dịch dạ dày: omeprazon… 

- Số lượng dịch phụ thuộc vào toàn trạng người bệnh, mạch huyết áp, áp lực TMTT 

và số lượng nước tiểu. 

- Dinh dưỡng sau mổ: Bệnh nhân sẽ được nhịn ăn tuyết đối nuôi dưỡng bằng đường 

tĩnh mạch sau mổ: Albumin, Đạm, mỡ (số lượng sẽ phụ thuộc bác sĩ phẫu thuật 

đánh giá chỉ định) Kháng sinh sau mổ: 

- Theo kháng sinh đồ nếu có: Phụ thuộc tình trạng người bệnh: cephalosporin, nhóm 

carbapenem, quinolone.. 

- Thuốc giảm đau: tùy tình trạng bệnh nhân ngưỡng đau từng người: paracetamol 

Một số thuốc kèm theo điều trị bệnh lý phối hợp 

- Làm các xét nghiệm sau mổ để điều trị đánh giá theo dõi tai biến chứng: 

+ Công thức máu 

+ Sinh hóa máu: GOT, GPT, protein, ure, cretinin, albumin, điện giải đồ. 



 
 

+ Khi nghi ngờ các biến loạn bất thường có thể làm xét nghiệm đánh giá: siêu âm 

ổ bụng, x-quang, CT scanner 

- Chế độ chăm sóc sau mổ: 

+ Tại chỗ: thay băng vết mổ, dẫn lưu 

+ Toàn thân: vệ sinh cá nhân, động viên an ủi bệnh nhân. Vận động sớm sau mổ. 

- Tiêu chuẩn ra viện: 

+ Toàn thân: tỉnh táo, huyết động ổn định, ăn uống được, hết đau bụng, đỡ đau vết 

mổ, ... 

+ Tại chỗ: vết mổ liền 

- Các tai biến trong mổ và xử trí: 

+ Tổn thương các mạch máu lớn: khâu cầm máu 

+ Tổn thương bộ phận lân cận (đại tràng, gan, tụy ): khâu phục hồi ống tiêu hóa, 

khâu cầm máu tổn thương tạng. 

- Các biến chứng sau mổ và xử trí: 

+ Cháy máu sau mổ: dùng thuốc cầm máu + truyền máu cấp cứu, nếu tiếp tục chảy 

tiến hành phẫu thuật lại cầm máu. 

+ Viêm phục mạc do bục xì rò miệng nối: phẫu thuật lại. 

+ Rò tiêu hóa: điều trị nội khoa ổ định cho liền miệng rò. 

+ Suy kiệt, nhiễm khuẩn sau mổ: điều trị kháng sinh theo kháng sinh đồ liều cao, 

nuôi dưỡng tiêu hóa phối hợp. 

3. Hóa trị - xạ trị 

Hóa chất đóng vai trò điều trị bổ trợ ung thư dạ dày giai đoạn xâm lấn và điều trị 

triệu chứng giai đoạn muộn. Các phác đồ hoá trị ung thư dạ dày căn bản dựa trên 5FU. 

3.1. Hóa trị bổ trợ trước phẫu thuật (Neoadjuvant chemotherapy) 

Chỉ định vói giai đoạn tiến triển tại chỗ vói mục đích giảm giai đoạn cho những 

ung thư không mổ được, mặt khác làm tăng cơ hội điều trị triệt căn cho những ngưòi 

bệnh có khả năng phẫu thuật bằng cách tiêu diệt các ổ vi di căn. 

Một số phác đồ áp dụng trong điều trị bổ trợ trước phẫu thuật: ECF (Epirubicin, 

Cisplatin, 5FU). 



 
 

Các phác đồ cải biên của ECF: EOX (Epirubicin, Oxaliplatin, Capecitabine). 

EOF (Epirubicin, Oxaliplatin, 5FU). 5FU và Cisplatin. 

3.2. Hóa trị bổ trợ (adjuvant chemotherapy) 

Chỉ định: ung thư dạ dày đã được phẫu thuật triệt căn. Phác đồ bổ trợ hiện được 

áp dụng tại Việt Nam: Capecitabine (Xeloda) và Oxaliplatin (XELOX), Capecitabine 

và Cisplatin. 

3.3. Hóa xạ trị đồng thời 

Đối với người bệnh ung thư dạ dày từ giai đoạn IB đã được phẫu thuật mà không 

có chỉ định hóa chất tiền phẫu, hướng điều trị tiếp bao gồm hoặc hóa xạ trị hoặc hóa 

trị bổ trợ. Hiện nay còn thiếu bằng chứng để quyết định sự lựa chọn giữa hai cách thức 

điều trị bổ trợ. 

Trong phương thức hóa xạ trị bổ trợ, xạ trị tổng liều 45Gy trong 25 mũi với 

1.8Gy/ lần, 5 mũi/tuần bằng xạ trị điều biến liều hoặc dựng hình 3D. Vùng chiếu xạ 

bao gồm giường dạ dày (với phần dạ dày còn lại lúc này), miệng nối và đường dẫn 

lưu hạch vùng. 

3.4. Hóa trị triệu chứng 

Chỉ định: ung thư dạ dày tiến triển không cố khả năng phẫu thuật triệt căn hoặc 

các người bệnh ung thư dạ dày tái phát, di căn xa với mục đích giảm nhẹ triệu chứng 

và cảỉ thiện thời gian sống cho người bệnh. 

Đơn hóa trị liệu: từ những năm 1990, một số hóa chất được áp dụng như 

bleomycin, mitomycin-C, methotrexae, 5FU, etoposide, cisplatin và doxorubicin, tuy 

nhiên sống thêm dưói 6 tháng. Gần đây một số thuốc mói như nhóm taxane, trinotecan, 

vinorelbine, fluoropyrimidine đường uống, cải thiện đáng kể thòi gian sống cho ngưòi 

bệnh nhưng cũng không quá 9 tháng. 

Đa hóa ưị liệu: cho kết quả tỷ lệ đáp ứng cao hơn, song thòi gian sống được cải 

thiện không đáng kể so vói đơn trị liệu. 

Một số phác đồ: 

- Phác đồ có platinum: Cisplatin + SI, ECF, ECX, EOF, EOX, FOLFOX.  

- Phác đồ có Taxane (Paclitaxel và Doceaxel): như TCF, Docetaxel và Capecitabine. 



 
 

- Phác đồ có Irinotecan: Irinotecan + cisplain, Irinotecan + docetaxel, Irinotecan 5-

FU (FOLFIRI), Irinotecan + capecitabine. 

Một số phác đồ cụ thể trong điều trị ung thư dạ dày: Hóa trị liệu bổ trợ: SI. 

Hoá trị bổ trợ trước: Sử dụng phác đồ ECF-ECX. 

Phác đồ điều cho ung thư giai đoạn muộn tại chỗ và di căn. 

Phác đồ Cisplatin + Sx: 

Epirubicin + Cisplatin + 5-FU (ECF). Epirubicin + Cisplatin + Capecitabin 

(ECX). Epirubicin + Oxaliplatin + 5-FU (EOF). Epirubicin + Oxaliplatin + 

Capecitabin (EOX). 

Phác đồ 5-FU + Cisplatin: Cisplatin + Paclitaxel. Docetaxel + Cisplatin + 5 FU. 

Oxaliplatin + Capecitabin. Cisplatin + Irinotecan. Irinotecan + Oxaliplatin. 

Hóa xạ trị đồng thời trước mổ: chỉ định cho ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển 

tại chỗ, chưa di căn xa, nhằm chuyển từ giai đoạn không phẫu thuật được thành giai 

đoạn có thể phẫu thuật 

Phác đồ hóa xạ đồng thời trước mổ: Đơn chất: 5-FU hoặc capecitabine, Paclitaxel 

+ Carboplatin, cisplatin + 5FU, oxaliplatin + 5-FU, Irinotecan + cisplatin, paclitaxel 

+ 5FU. 

4. Điều trị đích 

Trastuzumab: là kháng thể đơn dòng kháng lại yếu tố phát triển biểu mô Her- 2/ neu. 

Hiện tại được chỉ định đối vói ung thư dạ dày vói Her-2/neu dương tính (3+) /hóa mô 

miễn dịch hoặc (+) / miễn dịch huỳnh quang (FISH). 

Cetuximab: kháng thể đơn dòng ức chế thụ thể yếu tố phát triển biểu mô EGFR. 

Bevacizumab: kháng thể đơn dòng ức chế yếu tố phát ưiển mạch máu VEGF. Một số 

thuốc khác: lapatinib, gefitinib, erlotininb, sunitinib - ức chế men tyrosine kinase cũng 

đang được nghiên cứu trong điều trị ung thư dạ dày giai đoạn muộn. 

IV. THEO DÕI VÀ TIÊN LƯỢNG 

Theo dõi định kỳ 3 tháng/lần trong vòng 2 năm đầu, sau đó 6 tháng/lần trong các năm 

tiếp theo. 



 
 

Các chỉ tiêu theo dõi: khám lâm sàng, chụp X-quang phổi, siêu âm ổ bụng, XN chỉ 

điểm khối u (CEA, CA 19.9; CA72.4). Nội soi dạ dày nếu có nghi ngờ tái phát miệng 

nối. 

Theo dõi dấu hiệu thiếu dinh dưỡng (B12 hoặc sắt) trên người bệnh sau phẫu thuật cắt 

dạ dày và điều trị khi có chỉ định. 

V. PHÒNG BỆNH 

Hạn chế ăn đồ ăn mặn: Chúng chứa nhiều nitrit và amin thứ cấp khi vào dạ dày sẽ kết 

hợp thành chất cực độc gây ung thư. 

Hạn chế ăn đồ hun khói, nướng, chiên: Qua chế biến các thức ăn này chứa rất nhiều 

chất độc gây ung thư. 

Từ bỏ thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia, chất kích thích: Sử dụng những chất này 

sẽ gây ra nhiều bệnh ung thư không chỉ riêng ung thư dạ dày. 

Bổ sung chất dinh dưỡng hợp lý: Ăn các thức ăn chứa nhiều vitamin A, B, E. 

Có chế độ nghỉ ngơi, luyện tập thể dục thể thao hợp lý, điều độ. 

Tầm soát phát hiện sớm căn bệnh này bởi ung thư dạ dày hoàn toàn có thể điều trị 

khỏi nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm.  

VI. PHỤ LỤC 

Một số phác đổ cụ thể trong điều trị ung thư dạ dày: 

Hóa trị trước mổ 

1.1. Hoá xạ kết hợp 

- Phác đồ Paclitaxel + Carboplatin: 

Paclitaxel 50mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Carboplatin AUC 2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Truyền hàng tuần cùng xạ trị x 5 tuần 

- Phác đồ Oxaliplatin + 5FU: 

Oxaliplatin 85mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Leucovorin 400 mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

5-FU 400 mg/m2 truyền tĩnh mạch bolus ngày 1 

5-FU 800 mg/m2 truyền tĩnh mạch 24 giờ ngày 1-2 



 
 

Chu kỳ 14 ngày x 3 chu kỳ cùng xạ trị và 3 chu kỳ sau xạ trị 

- Phác đồ Oxaliplatin + Capecitabine: 

Oxaliplatin 85mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1, 15 và 29 

Capecitabine 625mg/m2 uống x 2 lần/ ngày 1-5 trong 5 tuần cùng xạ 

trị 

- Phác đồ Cisplatin + Capecitabine: 

Cisplatin 30mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Capecitabine 800mg/m2 uống x 2 lần/ ngày 1 

Truyền hàng tuần cùng xạ trị x 5 tuần 

1.2. Hoá trị đơn thuần 

- Phác đồ EOX 

Epirubicin 50mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Oxaliplatin 130mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Capecitabine 625mg/m2 uống 2 lần/ ngày, ngày 1-21 

Chu kỳ 21 ngày x 3 chu kỳ trƣớc mổ và 3 chu kỳ sau mổ 

- Phác đồ ECX 

Epirubicin 50mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Cisplatin 60mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Capecitabine 1000-1250mg/m2 uống ngày 1-21 

Chu kỳ 21 ngày x 3 chu kỳ trước mổ và 3 chu kỳ sau mổ 

- Phác đồ FLOT 

Docetaxel 50mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Oxaliplatin 85mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 123 

Leucovorin 200 mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

5-FU 1200 mg/m2 truyền tĩnh mạch 24 giờ ngày 1, 2 

Chu kỳ 14 ngày x 4 chu kỳ trước mổ và 4 chu kỳ sau mổ 

- Phác đồ Cisplatin + TS-1 

Cisplatin 30mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

TS-1 40mg-50mg/m2 x 2 lần/ngày uống ngày 1-14 



 
 

Chu kỳ 3 tuần 

- Phác đồ Cisplatin + TS-1 

Cisplatin 30mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

TS-1 40mg-50mg/m2 x 2 lần/ngày uống ngày 1-28 

Chu kỳ 6 tuần 

- Các phác đồ khác: 

+ Phác đồ 5-FU + cisplatin 

Cisplatin 75-100mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 29 

5-FU 750-1.000mg/m2, truyền tĩnh mạch 24 giờ vào các ngày 1-4 và 29-32. 

Chu kỳ 35 ngày. 

+ Phác đồ 5-FU + cisplatin 

Cisplatin 15mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1-5 

5-FU 800mg/m2, truyền tĩnh mạch 24 giờ vào các ngày 1-5. Chu kỳ 21 ngày x 

2 chu kỳ. 

+ Phác đồ paclitaxel + 5-FU 

Paclitaxel 45-50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, hàng tuần 

5-FU 300mg/m2, truyền tĩnh mạch liên tục hàng ngày, ngày 1-5, hàng tuần x 5 

tuần. 

+ Phác đồ paclitaxel + capecitabine 

Paclitaxel 45-50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Capecitabine 625-825mg/m2, uống 2 lần/ngày, ngày 1-5, hàng tuần x 5 tuần 

2. Hóa trị bổ trợ 

2.1. Hoá xạ trị kết hợp 

- 5-FU + leucovorin 

+ Hóa trị 1:  

5-FU 425 mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1-5 

Leucovorin 20 mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1-5 

+ Hóa trị 2: 

5-FU 400 mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1-4 và 3 ngày cuối của đợt xạ trị 



 
 

Leucovorin 20 mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1-4 và 3 ngày cuối của đợt xạ trị 

+ Hoá xạ trị đồng thời (5 tuần). Liều xạ trị: 45-50,4 Gy. Phân liều: 1,8 Gy/ngày. 

- Capecitabine 

+ Capecitabine 750-1000mg/m2 uống x 2 lần/ngày 1-14. Chu kỳ 28 ngày. Điều 

trị 1 chu kỳ trước và 2 chu kỳ sau xạ trị. 

+ Hoặc: Capecitabine 625-825mg/ m2 uống x 2 lần/ngày 1-5 hoặc ngày 1-7. Dùng 

hàng tuần trong 5 tuần 

- Phác đồ 5-FU 

Với xạ trị: 5-FU 200-250mg/m2, truyền tĩnh mạch liên tục 24 giờ vào ngày 1-5 hoặc 

ngày 1-7. Hàng tuần x 5 tuần. 

2.2. Hoá trị đơn thuần 

- Phác đồ XELOX 

Oxaliplatin 130mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Capecitabine 1000-1250 mg/m2 uống x 2 lần/ngày 1-14 

Chu kỳ 3 tuần x 8 chu kỳ 

- Phác đồ EOX 

Epirubicin 50mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Oxaliplatin 130mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Capecitabine 625mg/m2 uống 2 lần/ ngày, ngày 1-21 

Chu kỳ 3 tuần x 6 chu kỳ 

- Hóa trị TS-1 

TS-1 40mg-50mg/m2 x 2 lần/ngày uống ngày 1-28 

Chu kỳ 6 tuần x 12 tháng 

Xạ trị 45 Gy 

- Phác đồ SOX 

Oxaliplatin 130mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

TS-1 40mg/ m2 x 2 lần/ngày uống ngày 1-14 

Chu kỳ 3 tuần x 8 chu kỳ. 

Sau đó: 



 
 

TS-1 40mg/ m2 x 2 lần/ngày uống ngày 1-28 

Chu kỳ 6 tuần tới đủ 12 tháng kể từ khi điều trị hóa chất 

- Phác đồ Docetaxel + TS-1 

Docetaxel 40mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 chu kỳ 2-7 

TS-1 40mg/m2 x 2 lần/ngày uống ngày 1-14 

Chu kỳ 3 tuần x 12 tháng. 

- Phác đồ TS-1 + cisplatin 

TS-1 liều 40 - 60mg đường uống 2 lần 1 ngày (tuỳ theo diện tích da nếu: < 1,25m2: 

40mg; 1,25 -1,5 m2: 50mg; > 1,5m2: 60mg), sử dụng ngày 1-21 

Cisplatin 60mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 8. Chu kỳ 5 tuần. 

- Phác đồ TS-1 + cisplatin 

TS-1 liều 40 - 60mg đƣờng uống 2 lần 1 ngày (tuỳ theo diện tích da nếu: < 1,25m2: 

40mg; 1,25 - 1,5m2: 50mg; > 1,5m2: 60mg), sử dụng ngày 1-14. 

Cisplatin 60mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1. Chu kỳ 3 tuần. 

- Phác đồ capecitabine 

Capecitabine 1.000 - 1.250mg/m2, uống 2 lần/ngày, ngày 1 - 14. Chu kỳ 3 tuần. 

Hoặc dùng liều thấp kéo dài (Metronomic) 500mg/m2, uống 3 lần/ngày vào tất cả các 

ngày. Chu kỳ 3 tuần 

Hoặc dùng liều thấp kéo dài (Metronomic) 625mg/m2, uống 2 lần/ngày vào tất cả các 

ngày. Chu kỳ 3 tuần. 

- Phác đồ Tegafur - Uracil (Ufur, Mefuform) 

Tegafur - Uracil 360mg tegafur/m2 uống ngày 1 - 5/1 tuần, uống trong 16 tháng. 

2.3. Hóa trị kết hợp phẫu thuật (Perioperation) 

Dùng 3 chu kỳ trước phẫu thuật và 3 chu kỳ sau phẫu thuật. 

Các phác đồ được ưu tiên lựa chọn: 

- Phác đồ oxaliplatin + 5-FU26 

Oxaliplatin 85mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Leucovorin 400mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

5-FU 400mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 



 
 

5-FU 1.200mg/m2, truyền tĩnh mạch liên tục 24 giờ vào ngày 1, 2. Chu kỳ 14 ngày. 

- Phác đồ oxaliplatin + 5-FU 

Oxaliplatin 85mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Leucovorin 200mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

5-FU 2.600mg/m2, truyền tĩnh mạch liên tục 24 giờ vào ngày 1. 

Chu kỳ 14 ngày. 

- Phác đồ oxaliplatin + capecitabine 

Oxaliplatin 130mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Capecitabine 1000-1250 mg/m2, uống 2 lần/ngày, ngày 1-14. 

Chu kỳ 21 ngày. 

- Phác đồ oxaliplatin + 5-FU + docetaxel 

Oxaliplatin 85mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Leucovorin 200mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

5-FU 2.600mg/m2, truyền tĩnh mạch liên tục 24 giờ vào ngày 1 

Docetaxel 50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 14 ngày x 4 chu kỳ trƣớc phẫu thuật + 4 chu kỳ sau phẫu thuật (tổng 8 chu 

kỳ). 

3.  Một số phác đồ khác 

- Phác đồ 5-FU + cisplatin 

5-FU 2.000mg/m2, truyền tĩnh mạch liên tục 48 giờ vào ngày 1, 2 

Cisplatin 50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1. 

Chu kỳ 14 ngày x 4-6 chu kỳ trƣớc phẫu thuật + 4-6 chu kỳ sau phẫu thuật (tổng 12 

chu kỳ). 

- Phác đồ epirubicin + cisplatin + 5-FU (ECF) 

Epirubicin 50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Cisplatin 60mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

5-FU 200mg/m2/ngày, truyền tĩnh mạch 21 ngày. 

Chu kỳ 3 tuần 

- Phác đồ epirubicin + oxaliplatin + capecitabine (EOX) 



 
 

Epirubicin 50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Oxaliplatin 130mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 trong 2 giờ 

Capecitabine 625mg/m2/ngày, uống 2 lần/ngày, ngày 1-21. 

Chu kỳ 21 ngày 

- Phác đồ epirubicin + oxaliplatin + 5-FU 

Epirubicin 50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Oxaliplatin 135mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 trong 2 giờ 

5-FU 200mg/m2/ngày, truyền tĩnh mạch 21 ngày. 

Chu kỳ 3 tuần. 

- Phác đồ epirubicin + cisplatin + capecitabine (ECX) 

Epirubicin 50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Cisplatin 60mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Capecitabine 625mg/m2/ngày, uống 2 lần/ngày, ngày 1-21. 

Chu kỳ 21 ngày 

4. Hóa xạ trị kế tiếp 

- Phác đồ paclitaxel + cisplatin 

Paclitaxel 50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Cisplatin 30mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1. Hàng tuần × 5 tuần trước phẫu thuật. 

Sau đó: 

Paclitaxel 175mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Cisplatin 75mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1. 

Chu kỳ 21 ngày × 3 chu kỳ sau phẫu thuật. 

- Phác đồ docetaxel + cisplatin 

Trước phẫu thuật: 

Docetaxel 75mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Cisplatin 75mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1. 

Chu kỳ 21 ngày × 2 chu kỳ. Sau đó: 

Docetaxel 20mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8, 15, 22, 29 

Cisplatin 25mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8, 15, 22, 29. 



 
 

Kết hợp cùng xạ trị. 

- Phác đồ cisplatin + Irinotecan 

Cisplatin 30mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8, 22, 29 

Irinotecan 50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8, 22, 29. Kết hợp với xạ trị trước phẫu 

thuật. Sau đó: 

Cisplatin 30mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8 

Irinotecan: 65mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8. 

Chu kỳ 21 ngày × 3 chu kỳ sau phẫu thuật. 

- Phác đồ cisplatin + irinotecan 

Trước phẫu thuật: 

Cisplatin 30mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8 

Irinotecan: 65mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8. 

Chu kỳ 21 ngày × 2 chu kỳ. 

Sau đó: 

Cisplatin 30mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8 

Irinotecan: 65mg/m2, truyền tĩnh mạch kết hợp với xạ trị vào các ngày 1, 8, 15, 22 

hoặc 1, 8, 22, 29. 

- Phác đồ cisplatin + 5-FU + paclitaxel 

Trước phẫu thuật: 

Cisplatin 20mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1-5 

5-FU 200mg/m2, truyền tĩnh mạch 24 giờ ngày 1-21. Chu kỳ 28 ngày × 2 chu kỳ. Sau 

đó: 

Paclitaxel 45mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

5-FU 300mg/m2, truyền tĩnh mạch 24 giờ ngày 1-5. 

Hàng tuần × 5 tuần kết hợp cùng xạ trị. 

Điều trị triệu chứng: 

5.  Các phác đồ phối hợp 

- Phác đồ ECF 

Epirubicin 50mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 



 
 

Cisplatin 60mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

5-Fluorouracil 200 mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1-21 

Chu kỳ 21 ngày 

- Phác đồ EOX 

Epirubicin 50mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Oxaliplatin 130mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Capecitabine 625 mg/ m2 uống 2 lần/ ngày, ngày 1-21 

Chu kỳ 21 ngày x 6 chu kỳ 

- Phác đồ DCF 

Docetaxel 75mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Cisplatin 75mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

5FU 750mg/ m2 truyền tĩnh mạch liên tục ngày 1-5 

Chu kỳ 21 ngày 

Hoặc 

Docetaxel 75mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Cisplatin 75mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Capecitabine 650mg/ m2 uống 2 lần/ ngày, ngày 1-21 

Chu kỳ 21 ngày 

Hoặc 

Docetaxel 50mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Oxaliplatin 100mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Capecitabine 650mg/m2 uống 2 lần/ ngày, ngày 1-21 

Chu kỳ 21 ngày 

Hoặc 

Docetaxel 50mg/m2 truyền tĩnh mạch chậm ngày 1 

Oxaliplatin 85mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

5 FU 2400mg/m2 truyền tĩnh mạch 46 giờ 

Folinic acid 400mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1-2 

Chu kỳ 14 ngày 



 
 

- Phác đồ Docetaxel + Cisplatin 

Docetaxel 70-85mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Cisplatin 70-75mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày 

- Phác đồ Paclitaxel + Cisplatin hoặc Carboplatin 

Paclitaxel 135-200mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Cisplatin 75mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày 

Hoặc 

Paclitaxel 90mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Cisplatin 75mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 14 ngày 

Hoặc 

Paclitaxel 200mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Carboplatin AUC 5 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày 

- Phác đồ Docetaxel + Irinotecan 

Docetaxel 35mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1, 8 

Irinotecan 50mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1, 8 

Chu kỳ 21 ngày 

- Phác đồ IRI-CIS 

Irinotecan 50mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1, 8 

Cisplatin 25-30mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1, 8 

Chu kỳ 21 ngày 

- Phác đồ Irinotecan + cisplatin 

Irinotecan 65mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, ngày 8. 

Cisplatin 25-50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1. 

Chu kỳ 21 ngày 

- Phác đồ Irinotecan + capecitabine 



 
 

Irinotecan 250mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Capecitabine 1000-1250mg/m2, uống 2 lần/ngày, ngày 1-14. 

Chu kỳ 21 ngày 

- Phác đồ Cisplatin + TS-1 

Cisplatin 75mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

TS-1 25mg/m2 x 2 lần/ngày uống 21 ngày 

- Phác đồ TS-1 + cisplatin 

TS-1 liều 40-60mg đƣờng uống 2 lần 1 ngày (tuỳ theo diện tích da nếu: <1,25m2: 

40mg; 1,25-1,5m2: 50mg; >1,5m2: 60mg), sử dụng ngày 1-14. 

Cisplatin 60mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1. 

Chu kỳ 3 tuần. 

- Phác đồ TS-1 + oxaliplatin 

TS-1 liều 40-60mg đƣờng uống 2 lần 1 ngày (tuỳ theo diện tích da nếu: <1,25m2: 

40mg; 1,25-1,5m2: 50mg; >1,5m2: 60mg), sử dụng ngày 1-14. 

Oxaliplatin 100mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1. 

Chu kỳ 3 tuần. 

- Phác đồ Docetaxel + TS-1 

Docetacel 40mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

TS-1 40mg/ m2 x 2 lần/ngày uống ngày 1-14 

Chu kỳ 3 tuần.31 

- Phác đồ irinotecan + 5-FU 

Irinotecan 180mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Leucovorin 400mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

5-FU 400mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

5-FU 1200mg/m2, truyền tĩnh mạch 24 giờ ngày 1,2. 

Chu kỳ 14 ngày 

- Phác đồ 5-FU + cisplatin 

Cisplatin 75-80mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

5-FU 750-1000mg/m2, truyền tĩnh mạch 24 giờ ngày 1-4. 



 
 

Chu kỳ 28 ngày. 

- Phác đồ 5-FU + cisplatin 

Cisplatin 50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Leucovorin 200mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

5-FU 2000mg/m2, truyền tĩnh mạch 24 giờ, ngày 1. 

Chu kỳ 14 ngày. 

- Phác đồ cisplatin + capecitabine 

Cisplatin 80mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Capecitabine 1000-1250mg/m2, uống 2 lần/ngày, ngày 1-14. 

Chu kỳ 21 ngày. 

- Phác đồ oxaliplatin + 5-FU 

Oxaliplatin 85mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Leucovorin 400mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

5-FU 1200mg/m2, truyền tĩnh mạch 24 giờ ngày 1,2. 

Chu kỳ 14 ngày. 

- Phác đồ oxaliplatin + 5-FU 

Oxaliplatin 85mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Leucovorin 200mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

5-FU 2600mg/m2, truyền tĩnh mạch 24 giờ, ngày 1. 

Chu kỳ 14 ngày. 

- Phác đồ 5-FU 

Leucovorin 400mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

5-FU 400mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

5-FU 1200mg/m2, truyền tĩnh mạch 24 giờ ngày 1, 2. 

Chu kỳ 14 ngày.32 

- Phác đồ capecitabine + oxaliplatin 

Capecitabine 1000-1250mg/m2, uống 2 lần/ngày, ngày 1-14 

Oxaliplatin 130mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1. 

Chu kỳ 21 ngày 



 
 

- Phác đồ trifluridine + tipiracil: 

Trifluridine + tipiracil 35mg/m2, 2 lần/ngày, vào ngày 1-5, 8-12 mỗi 4 tuần 

- Phác đồ Ramucirumab + paclitaxel 

Ramucirumab 8mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 1, 15 

Paclitaxel 80mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8, 15. 

Chu kỳ 28 ngày 

6. Đơn hóa trị 

- Taxane 

Docetaxel 75-100mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày 

Hoặc 

Paclitaxel 135-250mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày 

Hoặc 

Paclitaxel 80mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1, 8, 15, 22 

Chu kỳ 28 ngày 

- Phác đồ 5-FU 

5-FU 800mg/m2, truyền tĩnh mạch 24 giờ ngày 1-5. Chu kỳ 28 ngày 

- Irinotecan 

Irinotecan 250-350mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1. Chu kỳ 21 ngày 

Hoặc 

Irinotecan 150-180mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1. Chu kỳ 14 ngày 

Hoặc 

Irinotecan 125mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1, 8. Chu kỳ 21 ngày 

- Capecitabine 1000-1250mg/ m2 uống x 2 lần/ ngày 1-14 

Chu kỳ 21 ngày cho tới khi bệnh tiến triển. 

Hoặc 

- TS-1 80-120 mg/ngày, uống 4 tuần, nghỉ 2 tuần, chu kỳ 6 tuần cho tới khi bệnh tiến 

triển. Hoặc: TS-1 80-120 mg/ngày, uống 2 tuần, nghỉ 1 tuần, chu kỳ 3 tuần cho tới 



 
 

khi bệnh tiến triển. 

- UFT (liều Tegafur) 100 mg/m2 uống 3 lần ngày trong 4 tuần, nghỉ 1 tuần, chu kỳ 5 

tuần cho tới khi bệnh tiến triển. 

7. Điều trị đích 

- Phác đồ Trastuzumab + hóa trị (cho người bệnh bộc lộ Her-2 quá mức) 

Trastuzumab 8mg/ kg truyền tĩnh mạch ngày 1 chu kỳ đầu, sau đó: 

Trastuzumab 6mg/ kg truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày (cùng hóa trị) 

Hoặc 

Trastuzumab 6mg/ kg truyền tĩnh mạch ngày 1 chu kỳ đầu, sau đó: 

Trastuzumab 4mg/ kg truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 14 ngày (cùng hóa trị) 

Hóa trị 

Cisplatin 80mg/ m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 

Capecitabine 1000-1250mg/ m2 uống x 2 lần/ ngày 1-14 

Chu kỳ 21 ngày 

8. Điều trị miễn dịch 

Pembrolizumab (điều trị bước hai hoặc thay thế cho người bệnh có MSI cao hoặc 

dMMR; bước ba hoặc thay thế cho người bệnh có PD-L1 dương tính) 

Pembrolizumab 200mg truyền tĩnh mạch ngày 1. 

Chu kỳ 21 ngày 

A. VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

- Cơ năng: Bệnh nhân ăn uống kém, gầy sút cân, buồn nôn, nôn, đau tức thượng vị, 

nôn máu/ đại tiện phân đen... hoặc tự sờ thấy khối gồ vùng trên rốn. 

- Thực thể: Bệnh nhân gầy, suy kiệt, da niêm mạc kém hồng, khám thấy khối vùng 

thượng vị, bụng lõm lòng thuyền... 

- Cận lâm sàng:  

- Nội soi dạ dày: Hình ảnh u dạ dày; loét dạ dày, khối sùi loét gây hẹp môn vị. 

- Hình ảnh mô bệnh học: Ung thư hoặc nghi ngờ ung thư, loạn sản độ cao, ... 



 
 

- Hình ảnh CT ổ bụng: Dày thành dạ dày, hẹp môn vị, ... 
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U ÁC CỦA ĐẠI TRÀNG 

 

I. KHÁI NIỆM [1,1] 

- Ung thư đại tràng là ung thư có nguồn gốc từ đại tràng (phần chính của ruột già), 

gây nên bởi sự phát triển bất thường của các tế bào có khả năng xâm lấn hoắc lan 

rộng ra các bộ phận khác của cơ thể. 

- Ung thư đại tràng là một trong những bệnh ung thư phổ biến trên thế giới. Theo 

thống kê năm 2012 của Globocan, ung thư đại tràng đứng thứ 3 về tỷ lệ mắc (10%) 

và thứ 4 về tỷ lệ tử vong (8,5%) do ung thư. Ở Mỹ, ung thư đại tràng đứng hàng 

thứ tư về tỷ lệ mắc và thứ 2 về tỷ lệ tử vong. 

- Tại Việt Nam, ung thư đại tràng nằm trong số 10 bệnh ung thư thường gặp, có xu 

hướng gia tăng. Tỷ lệ mắc chuẩn theo tuổi là 10,1/100.000 dân, đứng hàng thứ sáu 

trong các bệnh ung thư của cả 2 giới. Theo ghi nhận ung thư Hà Nội tỷ lệ mắc chuẩn 

theo tuổi là 7,5/100.000. 

II. NGUYÊN NHÂN - CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ [1,1] 

1. Yếu tố dinh dưỡng 

- Ung thư đại tràng liên quan chặt chẽ với chế độ ăn nhiều thịt, mỡ động vật, ít chất 

xơ, thiếu các Vitamin A, B, C, E, thiếu canxi. 

- Thực phẩm có chứa benzopyren, nitrosamin.... có khả năng gây ung thư. 

2. Các tổn thương tiền ung thư 

- Viêm đại tràng chảy máu 

- Bệnh Crohn 

- Polyp đại tràng 

3. Yếu tố di truyền 

        Yếu tố di truyền có vai trò quan trọng trong sinh bệnh ung thư đại tràng, với gen 

sinh ung thư và các hội chứng di truyền: 

- Hội chứng ung thư đại tràng di truyền không polyp (hội chứng Lynch) 

- Bệnh đa polyp đại trực tràng gia đình (FAP) 



 
 

- Hội chứng Peutz-Jeghers 

- Hội chứng Gardner 

III. CHẨN ĐOÁN [1,2-5] 

1. Chẩn đoán xác định 

- Lâm sàng: Đau bụng + rối loạn đại tiện + phân máu 

- Tổn thương phát hiện qua nội soi + sinh thiết 

- Macke ung thư: CEA, CA 19-9, CA 72-4 

- Hình ảnh học (siêu âm, CT, MRI, SPECT, PET/CT để đánh giá giai đoạn). 

- Mô bệnh học: là phương pháp quyết định nhất để khẳng định bệnh ung thư. 

1.1. Lâm sàng 

1.1.1.  Triệu chứng cơ năng 

- Rối loạn lưu thông ruột, táo bón hoặc ỉa chảy. 

- Đi ngoài ra nhầy máu là triệu chứng hay gặp nhất 

- Đau bụng: u đại tràng phải đau kiểu Koemig, u đại tràng trái đau kiểu tắc ruột, u 

đại tràng sigma đau hạ vị kèm đi ngoài nhiều lần. 

- Biến chứng của u như bán tắc, tắc ruột, thủng u gây viêm phúc mạc. 

- Một số triệu chứng do di căn xa: tự sờ thấy hạch thượng đòn, chướng bụng. 

1.1.2. Triệu chứng thực thể 

- Khám bụng: có thể sờ thấy u qua thành bụng. Bệnh nhân có thể tự sờ thấy u.. 

- Khám toàn thân để phát hiện di căn gan, hạch ngoại vi, dịch cổ trướng, di căn 

buồng trứng ở phụ nữ, giúp đánh giá mức độ tiến triển bệnh. 

1.1.3. Triệu chứng toàn thân 

- Hạch thượng đòn (thường gặp bên trái) 

- Thiếu máu 

- Gầy sút: người bệnh có thể gầy sút 5-10 kg trong vòng 2-4 tháng. 

- Suy nhược: bệnh tiến triển lâu làm suy mòn. 

1.2. Cận lâm sàng 

1.2.1. Nội soi 



 
 

Soi đại trực tràng ống mềm là phương pháp quan trọng để chẩn đoán ung thư đại 

tràng, cho biết vị trí, đặc điểm khối u và bấm sinh thiết. 

1.2.2. Chẩn đoán hình ảnh 

- Chụp X-quang ổ bụng không chuẩn bị: được chỉ định trong cấp cứu hoặc khi có 

biên chứng tắc ruột hoặc thủng ruột. 

- Chụp cắt lớp vi tính: đánh giá tổn thương u đại tràng và di căn xa. Vai trò tương tự 

như siêu âm nhưng độ nhạy cao hơn. 

- Chụp cộng hưởng từ: có thể áp dụng trong chẩn đoán di căn gan và đánh giá tổn 

thương tại chỗ. 

- Siêu âm: được sử dụng đánh giá tổn thương tại gan và toàn bộ ổ bụng, tuy nhiên độ 

nhạy không bằng chụp cắt lớp vi tính.  

1.2.3. Y học hạt nhân 

- Chụp hình phóng xạ khối u đặc hiệu (chụp hình miễn dịch phóng xạ- 

Radioimmunoscintigraphy: R1S). Sử dụng các kháng thể đơn dòng đánh dấu phóng 

xạ chụp SPECT giúp phát hiện u nguyên phát và tổn thương di căn. 

- Chụp hình khối u theo nguyên tắc chuyển hoá (PET, PET/CT, PET/MR1) với F18-

FDG phát hiện u nguyên phát, di căn hạch, di căn xa, giúp đánh giá chính xác giai 

đoạn bệnh. 

- Chụp xạ hình, SPECT xương với Tc99m-MDP giúp phát hiện tổn thương di căn 

xương 

- Chụp xạ hình, SPECT gan với Tc99m-SC giúp phát hiện tổn thương di căn gan. 

1.2.4. Xét nghiệm sinh hóa - huyết học 

- Xét nghiệm CEA, CA 19-9, CA72-4, phối hợp với các phương pháp khác để theo 

dõi và chẩn đoán ung thư tái phát, di căn sau điều trị. 

- Xét nghiệm huyết học và hóa sinh máu: đánh giá toàn trạng người bệnh. 

1.2.5. Mô bệnh học 

Ung thư đại tràng được phẫu thuật triệt căn, đánh giá giai đoạn mô bệnh học bao 

gồm: 

- Độ mô học 



 
 

- Giai đoạn T 

- Số lượng hạch vét được và số hạch dương tính 

- Diện cắt trên, diện cắt dưới và diện cắt xung quanh u 

- Sự xâm lấn thần kinh mạch máu 

- Sự xâm lấn mạch bạch huyết 

- Nhân ung thư mạc treo ngoài hạch 

- Đánh giá di căn hạch 

- Số lượng hạch vét được tối thiểu 12 hạch để đảm bảo xếp loại giai đoạn chính 

xác. 

- Sinh thiết hạch cửa nhằm phát hiện di căn hạch chính xác hơn nhờ kĩ thuật hóa 

mô miễn dịch được cân nhắc. 

- Đối với bệnh nhân ung thư đại tràng giai đoạn II để quyết định điều trị bổ trợ ở 

giai đoạn này hay không cần xét nghiệm MSI (PCR) hoặc MMR (phương pháp 

hóa mô miễn dịch). Với những bệnh nhân này nếu dMMR hoặc MSI-H có tiên 

lượng tốt và không được hưởng lợi khi hóa trị bổ trợ với 5-FU. 

1.2.6.  Phân tích gene 

Đối với ung thư đại tràng di căn, nên được xét nghiệm đột biến gen KRAS, 

NRAS và BRAF nhằm mục đích tiên lượng và sử dụng điều trị đích. 

- Đại thể: Ung thư đại tràng có thể có dạng sùi, thâm nhiễm và loét, về mặt đại thể 

tùy thuộc vào 3 tính chất: khối u, u sùi, u sùi loét, vòng nhẫn. 

- Vi thể: 

+ Những ung thư không phải biểu mô (u lympho không Hodgkin, u carcinoid, 

ung thư mô liên kết) chiếm khoảng 5% các ung thư mô đại tràng. 

+ Về mặt mô học 80% trường hợp là ung thư biểu mô tuyến typ Liberkhunier, 

10-20% là u dạng nhầy. 

+ Sự xâm lấn của khối u thông thường là theo chiều sâu của thành đại tràng rồi 

di căn đến các chuỗi hạch bạch huyết và sau cùng là các cơ quan lân cận, chủ 

yếu là gan. 



 
 

+ Phân độ trong ung thư đại tràng chủ yếu dựa vào phân độ theo Tổ chức Y tế 

thế giới và American Joint Committee on Cancer (AJCC). 

- Mức độ biệt hóa của tế bào ung thư trong ung thư đại tràng được phân thành 

grade 1 -4. 

+ Grade 1: biệt hóa tốt 

+ Grade 2: biệt hóa trung bình 

+ Grade 3: biệt hóa kém 

+ Grade 4: không biệt hóa 

- Xét nghiệm gen: KRAS, NRAS, BRAF và MSI. 

2.  Chẩn đoán phân biệt 

- Bệnh Crohn 

- Viêm loét đại trực tràng 

- Lao manh tràng 

- U lympho biểu hiện ở đại tràng 

- Gist đại tràng 

- Một số ung thư khác xâm lấn đại tràng 

- Các khối u lành của đại tràng 

- Ung thư ống hậu môn 

3. Chẩn đoán giai đoạn 

Đánh giá giai đoạn theo hệ thống TNM (Union for International Cancer Control 

UICC/AJCC năm 2010) 

3.1.  Khối u nguyên phát (T) 

- Tx: không thể đánh giá khối u nguyên phát 

- T0: không có bằng chứng về khối u nguyên phát 

- Tis: ung thư tại chỗ 

- T1: khối u đã xâm lấn lớp dưới niêm mạc 

- T2: khối u xâm lấn lớp cơ 

- T3: khối u xâm lấn quá lớp cơ vào lớp dưới thanh mạc hoặc đến vùng mô quanh 

đại tràng không được phủ phúc mạc. 



 
 

- T4: khối u xâm lấn qua thanh mạc vào cơ quan hoặc cấu trúc kế cận và/thủng vào 

phúc mạc tạng. 

+ T4a: U xâm lấn qua thanh mạc và thủng vào phúc mạc tạng  

+ T4b: u xâm lấn cơ quan kế cận 

3.2. Hạch vùng 

- Nx: không thể đánh giá được di căn hạch vùng 

- No: không có di căn hạch vùng 

- N1: di căn 1 -3 hạch vùng  

+ N1a: di căn 1 hạch 

+ N1b: di căn 2-3 hạch 

+ N1c: nhân lắng đọng dưới thanh mạc hoặc mạc treo hoặc vùng đại tràng 

không được phúc mạc che phủ và không có di căn hạch vùng. 

- N2: di căn 4 hạch vùng hoặc nhiều hơn nữa. 

+ N2a: di căn 4-6 hạch 

+ N2b: di căn từ 7 hạch trở lên 

3.3. Di căn xa (M) 

- MO: không có di căn xa 

- Ml: di căn xa 

+ M1 a: di căn xa chỉ ở một cơ quan 

+ Mlb: di căn từ 2 cơ quan/vùng hoặc di căn lan tràn phúc mạc 

Bảng 1. Xếp giai đoạn theo TNM 

Giai đoạn T N M Dukes 

0 Tis NO MO  

I T1 NO MO A 

 T2 NO MO A 

IIA T3 NO MO B 

IIB T4a NO MO B 

IIB T4b NO MO B 

IIIA T1-T2 N1/N1c MO C 



 
 

 T1 N2a MO C 

IIIB T3-T4a Nl/Nlc MO C 

 T2-T3 N2a MO C 

 T1-T2 N2b MO C 

IIIC T4a N2a MO C 

 T3-T4a N2b MO C 

 T4b N1-N2 MO C 

IVA Bất kỳ T Bất kỳ N M1a  

IVB Bất kỳ T Bất kỳ N M1b  

IV. ĐIỀU TRỊ [1,10-17] 

1. Nguyên tắc điều trị 

- Phẫu thuật là phương pháp đóng vai trò quan trọng và chủ đạo trong điều trị ung 

thư đại tràng. Phẫu thuật có vai trò điều trị triệt căn trong giai đoạn sớm, là phương 

pháp chính trong giai đoạn còn phẫu thuật được và là biện pháp điều trị triệu chứng 

ở giai đoạn muộn. 

- Hóa trị, xạ trị, điều trị đích và liệu pháp miễn dịch đóng vai trò điều trị bổ trợ, tân 

bổ trợ trong giai đoạn còn chỉ định điều trị triệt căn và vai trò giảm nhẹ, kéo dài 

thời gian sống thêm khi bệnh ở giai đoạn muộn, tái phát, di căn. 

2. Phẫu thuật ung thư đại tràng 

2.1. Nguyên tắc phẫu thuật triệt căn 

- Đảm bảo lấy hết tổ chức ung thư: bao gồm lấy rộng u nguyên phát và vét hạch 

vùng. 

- Lập lại lưu thông tiêu hóa 

2.2. Phẫu thuật polyp ung thư hóa 

Phụ thuộc vào giai đoạn của ung thư 

- Cắt polyp ung thư nội soi đơn thuần: đối với ung thư giai đoạn sớm 0 (TisNO 

MO) hoặc 1 (T1N0M0). Tỉ lệ di căn hạch của ung thư giai đoạn T1 từ 0-20%. 

- Trong trường hợp độ mô học thấp (G1, G2), không xâm lấn mạch bạch huyết 

(nguy cơ thâp), nguy cơ di căn hạch < 4%, phẫu thuật cắt rộng rãi sau cắt polyp 



 
 

Ro là không cần thiết. 

- Trong các trường hợp nguy cơ cao (độ mô học >G2, xâm lấn tới lớp hạ niêm mạc, 

xâm lấn tĩnh mạch và mạch bạch huyết, diện cắt < lmm hoặc các polyp không 

cuống xâm lấn, phẫu thuật cắt rộng cổ điển được chỉ định thậm chí sau diện cắt tại 

chỗ âm tính. 

- Các khối u giai đoạn > T1 No cần phẫu thuật cắt đại tràng và vét hạch. 

- Các polyp có cuống ung thư hóa xâm nhập giới hạn ở đầu polyp và không có 

thêm bất cứ yêú tố nguy cơ cao nào có nguy cơ tối thiểu tái phát và do đó cho 

phép cắt polyp qua nội soi. 

2.3. Phẫu thuật điều trị ung thư đại tràng theo giai đoạn 

- Giai đoạn sớm - giai đoạn 0 (TisNOMO), giai đoạn I (T1N0M0) không xâm nhập 

mạch máu, bạch huyết thần kinh: 

+ Cắt polyp đơn thuần (như trên) hoặc cắt niêm mạc nội soi (Mucosectomy) nếu 

sml/2, Gl,2; hoặc cắt hình chêm lấy rộng tổn thương. 

+ Cắt đoạn đại tràng nổi ngay nếu cắt rộng tổn thương không chắc chắn đã lấy hết 

tổn thương hoặc diện cắt (+). 

- Giai đoạn I (TI-2 N0M0) (Dukes A hoặc Dukes cải biên A &1B): Phẫu thuật căt 

đại tràng vét hạch điển hình tuỳ theo vị trí u nguyên phát (kỹ thuật như UT đại tràng 

giai đoạn II, III dưới đây). 

- Giai đoạn IIA,B (T3N0M0; T4a-bN0M0), III (bất kỳT,N1-2M0): Phẫu thuật cắt đại 

tràng theo vị trí u nguyên phát (u đại tràng phải, đại tràng góc gan, đại tràng ngang, 

đại tràng trái (xuống), đại tràng sigma): 

+ Cắt đại tràng phải: cắt đại tràng phải khi u ở đại tràng lên (chỉ thắt, cắt nhánh 

phải của động mạch đại tràng phải trên) hoặc cắt đại tràng phải mở rộng khi u 

ở đại tràng góc gan (thăt, căt động mạch đại tràng phải trên); thăt căt động tĩnh 

mạch cùng tên mạch "hồi manh đại trùng tràng, đại tràng phải" sát thân động 

tĩnh mạch mạc treo tràng trên. Lấy tổ chức mỡ và phúc mạc thành cùng thân 

các động tĩnh mạch kể trên với đoạn đại tràng cắt bỏ cùng một khối 

(monoblock). Trước khi giải phóng đại tràng nên thắt đại tràng ngang ở dưới 



 
 

mức định cắt bỏ đề phòng tế bào ung thư di chuyển xuống. Lập lại lưu thông 

tiêu hoá bằng miệng nối hồi đại tràng tận-tận hoặc tận-bên bằng tay hoặc bằng 

máy. 

+ Cắt đại tràng ngang: thắt, cắt động mạch đại tràng phải và trái trên sát nguyên 

uỷ từ động mạch mạc treo tràng trên và dưới. Vét hạch cùng tổ chức mỡ và 

phúc mạc xung quanh, lấy chúng đi cùng với đại tràng ngang thành một khối. 

+ Phục hồi hoặc tạo hình phúc mạc thành sau. Dẫn lưu chờ miệng nối. 

+ Phẫu thuật không chạm u "no touch" không mang lại ưu thế hơn về sống còn 

toàn bộ và sống bệnh không tiến triển. 

+ Cắt đại tràng trái (xuống): thắt, cắt động mạch đại tràng trái giữa và nhánh trái 

của động mạch đại tràng trái trên. Vét hạch và mỡ xung quanh cùng phúc mạc 

lấy đi cùng một khối với đại tràng xuống (đại tràng trái). 

+ Cắt đại tràng sigma: cắt thắt động mạch mac treo tràng dưới ngay sau chỗ cho 

nhánh động mạch đại trang trái trên. Vét mỡ và hạch dọc theo động mạch mạc 

treo tràng dưới cho đến sát chỗ chia động mạch tràng trên, lấy cùng đại tràng 

sigma thành một khối. 

+ Khoảng cách từ rìa u đến diện cắt 5cm với UT đại tràng thường không có vấn 

đề nhưng những vị trí đại tràng cố định khi u xâm lấn ra ngoài thành đại tràng 

khi đó đánh giá Ro là rất cẩn trọng, số hạch vét được trong khi mổ quy định tối 

thiểu phải là 12 nếu không đánh giá giai đoạn bệnh sau mổ sẽ không chính xác. 

- Giai đoạn IV (T bất kỳ, N bất kỳ, Ml). 

Ung thư đại tràng di căn gan 

+ Cắt gan là một lựa chọn đối với khối di căn có khả năng cắt được 

+ Quyết định phẫu thuật cắt nhân di căn cần căn cứ vào vị trí giải phẫu, kích thước 

nhân di căn cũng như chức năng gan. 

+ Chỉ cắt nhân di căn gan khi khối u nguỵên phát có thể phẫu thuật triệt căn và 

không có di căn cơ quan khác. Có thể thực hiện cắt đại tràng, vét hạch và cắt 

nhân di căn gan cùng thì hoặc thì hai tùy thuộc vào mức độ phức tạp, bệnh kèm 

theo cũng như khả năng của phẫu thuật viên 



 
 

+ Trong trường hợp di căn gan mà phần thể tích gan lành còn lại không đảm bảo, 

có thể cân nhắc nút nhánh tĩnh mạch cửa, gây phì đại phần gan lành để chuẩn 

bị cho việc cắt tổn thương di căn gan thì 2. 

+ Trong một số trường hợp nhân di căn ở vị trí giải phẫu khó, có thể cân nhắc các 

biện pháp điều trị áp sát: tiêm cồn, áp lạnh, đốt sóng cao tần. 

+ Tắc ruột không cắt được u: làm hậu môn nhân tạo hoặc nối tắt. 

Ung thư đại tràng di căn phổi 

+ Quyết định phẫu thuật cắt tổn thương di căn cần căn cứ vào vị trí giải phẫu, kích 

thước tổn thương di căn cũng như chức năng thông khí phổi. 

+ Chỉ cắt tổn thương di căn phổi khi khối u nguyên phát có thể phẫu thuật triệt 

căn và không có di căn cơ quan khác. 

+ Trong một số trường hợp nhân di căn ở vị trí giải phẫu khó, có thể cân nhắc các 

biện pháp điều trị áp át. 

Ung thư đại tràng di căn phổi/gan sau hóa trị 

+ Đánh giá khả năng cắt bỏ đối với những người bệnh ung thư đại tràng di căn 

gan hoặc phổi mà ban đầu không có khả năng cắt khối di căn sau 2 tháng hóa 

trị. Nếu có khả năng phẫu thuật thì tiến hành như trên. 

+ Đối với những trường hợp có khả năng cao phẫu thuật được sau hóa trị, khuyến 

cáo nên lựa chọn các phác đồ có tỷ lệ đáp ứng cao. 

2.4. Phẫu thuật ung thư đại tràng có biến chứng 

- Tắc ruột do ung thư đại tràng 

+ Cắt đại tràng triệt căn nối ngay một thì như mổ có chuẩn bị nếu tắc ruột do u 

đại tràng phải, u đại tàng góc gan (còn chỉ định phẫu thuật triệt căn) đến sớm. 

+ Cắt đại tràng triệt căn như mổ có chuẩn bị nhưng theo kỹ thuật Hartmann nếu 

tắc ruột do ung thư đại tràng trái (kể cả đại tràng xuống và đại tràng sigma). 

Nhiều tác giả chủ trương mổ 2 thì: Thì 1 mổ tắcruột bằng hậu môn nhân tạo kép 

(kiểu Mickulicz) và thăm dò ổ bụng chuẩn bị cho phẫu thuật thì 2. Thì 2, sau 

mổ tắc ruột 2 tuần tiến hành mổ ung thư đại tràng trái như mổ có chuẩn bị. 



 
 

+ Cắt đại tràng làm hậu môn nhân tạo nếu ung thư đại tràng thủng gây viêm phúc 

mạc toàn thể. Có thể căt đại tràng vét hạch đồng thời (nếu viêm phúc mạc sớm 

và toàn thân cho phép) làm hậu môn nhân tạo kép hoặc cắt và vét hạch thì 2 

cùng với lập lại lưu thông tiêu hoá (nếu cho phép). Nếu ung thư đại tràng gây 

thủng chỉ gây áp xe quanh u có thể mổ như ung thư gây tắc ruột (thuỳ theo vị 

trí u). 

- Ung thư vỡ gây chảy máu: hiếm gặp. 

+ Nếu toàn trạng cho phép đồng thời phẫu thuật ung thư đại tràng (như trên) cắt 

đại tràng cầm máu và vét hạch. 

+ Nếu toàn trạng không cho phép mổ cắt u cầm máu có thể làm tắc mạch bằng 

can thiệp mạch hoặc làm hậu môn nhân tạo và vấn đề cắt u và vét hạch phục 

hồi lưu thông tiêu hoá có thể làm thì 2. 

2.5. Phẫu thuật điều trị ung thư đại tràng di căn tái phát 

- Di căn gan một ổ (sau điều trị cơ bản) ở các vị trí mà phẫu thuật có thể lấy rộng 

nhưng phải đảm bảo các cơ quan khác không có di căn. 

- Di căn phổi một nhân đơn độc và không có di căn ở các cơ quan khác có thể mổ cắt 

phổi hình chêm, cắt hạ phân thuỳ hoặc phân thuỳ phổi. 

3. Xạ trị ung thư đại tràng 

- Xạ trị ít đặt ra đối với ung thư đại tràng 

- Xạ trị trong một số trường hợp tổn thương di căn, xạ trị triệu chứng 

Chú ý: xạ trị di căn não cần phối hợp dùng thuốc chống phù não và corticoid. 

3.1. Xạ trị ung thư đại tràng di căn gan 

- Xạ trị trong chọn lọc bằng hạt vi cầu phóng xạ (Selective Internal Radiation 

Therapy: SIRT): bơm hạt vi cầu ResinY-90 chọn lọc vào nhánh động mạch nuôi u. 

Liều Y-90 1,25±0,38 (GBq); liều hấp thụ trung bình tại u là 264,4±200,2 Gy. Chỉ 

định trong trường hợp ung thư đại trực tràng đã hoặc chưa phẫu thuật di căn gan 

không quá 3 ổ, mỗi ổ không quá 3 cm, chức năng gan còn bù, PS < 2, không có di 

căn khác ngoài gan, Shunt máu gan-phổi<20% với xạ hình Tc99m-MAA. 



 
 

- Xạ trị định vị thân (SBRT: Stereotactic Body Radiation Therapy): trường hợp u 

kích thước < 3cm: Liều xạ 14-18Gy/l lần, chiếu 2 hoặc 3 lần trong 1 tuần. 

3.2. Xạ trị ung thư đại tràng di căn phổi 

Chỉ định khi di căn ít ổ (1 ổ), không thể mổ được. Liều xạ 45-54Gy với kỹ thuật 

3D conformal, IMRT hoặc 14- 18Gy/l lần, chiếu 2 hoặc 3 lần trong 1 tuần với kỹ thuật 

SBRT. 

3.3. Xạ trị ung thư đại tràng di căn xương 

- Mục đích điều trị: chống đau. 

- Phương pháp: 

+ Xạ trị chuyển hóa: dùng thuốc phóng xạ Phospho 32 (P-32) liều l-l,5mCi/10kg 

cân nặng cơ thê/ 1 lân/đường uống hoặc Samarium 153 (Sr-153) liều 0,6-1,0 

mCi/kg cân nặng cơ thể/ truyền tĩnh mạch. Có thể dùng lặp lại sau 3-6 tháng. 

Chống chỉ định khi suy chức năng thận, giảm sinh tủy tạo máu. 

+ Trường hợp di căn xương ít ổ, ở các vị trí xương có thể chiếu xạ được có thể xạ 

ngoài chống đau, liều 17Gy chia 4,25ỏy/1 lần chiếu X 4 lần. 

3.4. Xạ trị ung thư đại tràng di căn não 

- Xạ phẫu bằng Gamma Knife, Cyber Knife: Chỉ định khi di căn não không quá 3 ổ, 

mỗi ổ không quá 3 cm. Nếu di căn lổ thì đường kính không quá 5 cm. 

- Liều (50%): 16-18Gy. 

- Xạ trị 3D conformal toàn não: Chỉ định trong trường hợp di căn não nhiều ổ nhỏ; 

Liều 30Gy chia 10 lần, mỗi lần 3 Gy hoặc 40 Gy chia 20 lần, mỗi lần 2 Gy. 

Chú ý: xạ trị di căn não cần phối hợp dùng thuốc chống phù não và corticoid. 

4. Điều trị toàn thân ung thư đại tràng 

4.1. Hóa trị bổ trợ 

4.1.1. Chỉ định 

- Cân nhắc hóa trị bổ trợ cho giai đoạn II (T3N0M0) không có yếu tố nguy cơ cao 

nếu MSI-L hoặc MSS. 

- Chỉ định hóa trị bổ trợ từ giai đoạn II (có các yếu tổ nguy cơ cao), III. Các yếu tố 

nguy cơ cao bao gồm: 



 
 

+ Nhập viện do u gây tắc hoặc thủng 

+ Số hạch lấy được < 12 hạch 

+ Diện cắt dương tính 

+ Ung thư kém biệt hóa 

+ U xâm lấn mạch máu, bạch huyết hoặc thần kinh ngoại biên, mô bệnh học là 

loại ung thư kém biệt hóa. 

4.1.2. Phác đồ 

- Phác đồ FOLFOX có kết quả tốt hơn so với 5Fu/leucovorrin đối với bệnh giai đoạn 

III. 

- Phác đồ hoá trị thường sử dụng là một trong các phác đồ sau đây: 

+ FUFA (Mayor Clinic) 

+ Capecitabin + FOLFOX4 + FOLFOX6 + FOLFOX7 + mFOLFOXô + CapeOX 

FOLFOX và CapeOX là các phác đồ được ưa chuộng. Nếu thể trạng bệnh nhân 

rất yếu có thể dùng phác đồ Capecitabine đơn thuần. 

4.1.3. Thời điểm và liệu trình 

- Hóa trị bổ trợ nên được bắt đầu càng sớm càng tốt, từ tuần thứ 3 đến tuần 12 sau 

mổ. Nêu điều trị bị trì hoãn trên 12 tuần, việc điều trị nên căn cứ dựa trên cá thể với 

ước lượng tương đối lợi ích thu được so với độc tính khi điều trị. 

- Bệnh nhân phẫu thuật nội soi, điều trị bổ trợ thậm chí có thể tiến hành sớm hơn. 

- Hóa trị bổ trợ nên được duy trì trong vòng 6 tháng. 

4.2. Hóa trị kết hợp điều trị đích 

4.2.1. Chỉ định 

Cho ung thư đại tràng di căn có hoặc không có khả năng cắt bỏ triệt căn, cho thấy cải 

thiện thời gian sống thêm khi phối hợp với hóa trị 

4.2.2. Phác đồ thường sử dụng 

- FOLFIRI hoặc FOLFOX hoặc CapeOX ± Bevacizumab 

- FOLFIRI hoặc FOLFOX ± Panitumumab hoặc Cetuximab 

4.2.3. Các thuốc điều trị đích 

- Bevacizumab. 



 
 

- Cetuximab: chỉ định với ung thư đại tràng có KRAS, NRAS không đột biến. 

- Panitumumab: tương tự cetuximab với đích là EGFR. 

4.3. Hóa trị và điều trị đích giai đoạn tái phát, di căn 

- Định hướng lựa chọn phác đồ hóa trị giai đoạn di căn phụ thuộc thể trạng bệnh 

nhân, xét nghiệm đột biến gen KRAS, NRAS, BRAF, điều kiện kinh tế. 

- Xét nghiệm đột biến gen: Nếu xét nghiệm đột biến gen KRAS không đột biến thì 

xét nghiệm thêm đột biến gen NRAS. Xét nghiệm đột biến gen BRAF có giá trị 

tiên lượng, nêu BRAF (+): tiên lượng xấu hơn, cần lựa chọn phác đồ hóa trị mạnh 

hơn (ví dụ FOLFOXIRI). 

4.3.1. Khuyến cáo về thứ tự điều trị trong ung thư đại tràng di căn 

Điều trị bước 1: được khuyến cáo nên kết hợp hóa trị và điều trị đích (tác nhân sinh 

học) tương ứng, trong đó, các điều trị đích kết hợp bao gồm: 

- Thuốc ức chế sinh mạch VEGF (bevacizumab) 

+ Có thể sử dụng kết hợp với FOLFOX, CAPOX, FOLFIRI. 

+ Kết hợp với phác đồ FOLFOXIRI được sử dụng trong một số trường hợp cần đạt 

được mục tiêu co nhỏ khối u. Phác đồ này cũng được chứng minh có lợi ích trên 

nhóm bệnh nhân BRAF đột biến. 

+ Trên bệnh nhân khó có thể điều trị tích cực, có thể sử dụng fluoro- pyrymidine 

(FP) kết hợp bevacizumab. 

- Liệu pháp kháng thể kháng EGFR nên được sử dụng: 

+ Kết hợp với FOLFIRI/FOLFOX trên bệnh nhân có RAS hoang dã và có tổn 

thương ung thư ở vị trí bên trái. 

+ Liệu pháp kháng EGFR không được sử dụng kết hợp với phác đồ nền tảng 

Capecitabine hoặc 5-FU dạng viên vì chưa có đủ dữ liệu. 

+ Trên bệnh nhân có RAS hoang dã, sử dụng bước 1 với kháng EGFR được chứng 

minh là đạt được tỉ lệ đáp ứng tốt hơn so với thuốc ức chế sinh mạch thông qua 

thử nghiệm pha III (CALGB 80405). Tùy vào mục tiêu điều trị, nếu cần đạt co 

nhỏ khối u thì cetuximab là một lựa chọn thích hợp hơn trong điều trị bước 1 so 

với bevacizumab. Cải thiện lợi ích sống còn os giữa hai nhóm tác nhân sinh học 



 
 

trên cho kết quả khác nhau giữa 2 thử nghiệm FIRE-3 và CALGB. 

Điều trị duy trì: 

- Bệnh nhân được sử dụng FOLFOX/CAPOX hoặc FOLFIRI bước 1 (có thể kết hợp 

bevacizumab), được cân nhắc sử dụng điều trị duy trì sau 6 chu kì CAPOX hoặc 8 

chu kì FOLFOX 

- Điều trị duy trì tối ưu nhất là kết hợp fluoropyrimydine với bevacizumab. 

Bevacizumab không được khuyến cáo dùng đơn trị trong điều trị duy trì. 

- Bệnh nhân sử dụng bước 1 với FOLFOXIR1 (có thể cùng với bevacizumab) cân 

nhắc sử dụng điều trị duy trì bằng phác đồ fluoru-pyrimidine + bevacizumab. 

- Bệnh nhân sử dụng đơn trị liệu với fluorupyrimidine (kết hợp bevacizumab) trong 

bước 1 có thể tiếp tục sử dụng phác đồ này trong điều trị duy trì. cần thảo luận kĩ 

với bệnh nhân trước khi điều trị. 

Điều trị bước 2: 

- Bệnh nhân đã sử dụng phác đồ có oxaliplatin ở bước 1, bước 2 nên sử dụng phác 

đồ có Irinotecan và ngược lại. 

- Bệnh nhân trước đó chưa sử dụng bevacizumab, có thể cân nhắc sử dụng bước 2 

với thuôc kháng sinh mạch (bevacizumab hoặc aflibercept). 

- Aflibercept chỉ được sử dụng kết hợp với FOLFIRI trong bước 2 trên bệnh nhân 

thất bại với điều trị bước 1 bằng phác đồ oxaliplatin 

- Bệnh nhân tiến triển nhanh với bước 1 bằng liệu pháp có kết hợp bevacizumab, cân 

nhăc sử dụng bước 2 tiêp tục với phác đồ kết hợp bevacizumab, aflibercept hoặc 

ramucirumab (chỉ kết hợp FOLFIRI). 

- Bệnh nhân RAS hoang dã, trước đó chưa sử dụng kháng EGFR (cetuximab), sử 

dụng bước 2 bằng phác đồ hóa trị kết hợp với kháng EGFR được ưu tiên lựa chọn 

- Bệnh nhân trước đó đã sử dụng phác đồ FOLFOXIRI ± bevacizumab ở bước 1, có 

thể sử dụng Regorafenib hoặc Trifluridine/tipiracil trong bước 2. 

Điều trị bước 3: 

- Trên bệnh nhân RAS hoang dã, nếu trước đó chưa sử dụng kháng EGFR (cetuximab 

hoặc panitumumab), bước 3 có thể được điều trị với kháng EGFR. 



 
 

+ Kháng EGFR có thể sử dụng đơn trị liệu. 

+ Kết hợp kháng EGFR với Irinotecan có hiệu quả hơn sử dụng kháng EGFR đơn 

trị liệu (trên bệnh nhân đã thất bại với Irinotecan trước đó) 

+ Không có bằng chứng rõ ràng về lợi ích của việc sử dụng lại kháng EGFR cũng 

như dùng thay phiên các loại thuốc kháng EGFR sau khi đã thất bại với một loại 

thuốc kháng EGFR trước đó. 

- Regorafenib hoặc Trifluridine/tipiracil là một lựa chọn trong bước 3 trên bệnh nhân 

đã được điều trị trước đó hoặc không phù hợp với phác đồfluoropyrimidine, 

oxaliplatin, irrinotecan, bevacizumab và cetuximab (trên bệnh nhân RAS hoang 

dã). 

+ Regorafenib và Trifluridine/tipiracil được khuyến cáo sử dụng trên bệnh nhân 

bất kể tình trạng RAS, BRAF. 

+ Trifluridine/tipiracil có thể được sử dụng sau Regorafenib vì có dữ liệu trong thử 

nghiệm RECOURSE trên bệnh nhân thất bại với Regorafenib có lợi ích với 

Trifluridine/tipiracil. 

+ Regorafenib được chứng minh có lợi ích kéo dài sống còn không phụ thuộc tình 

trạng RAS, giảm nguy cơ tử vong ngay cả trên nhóm bệnh nhân chưa được dùng 

điều trị đích trước đó. 

Liệu pháp miễn dịch với Pembrolizumab hoặc Nivolumab chỉ được sử dụng trên 

bệnh nhân có MSI-H hoặc dMMR 

Điều trị bước 4: 

Regorafenib hoặc Triíluridine/tipiracil được chỉ định cho bệnh nhân trước đó đã 

điều trị với fluoropyrimidines, oxaliplatin, irinotecan, bevacizumab, cetuximab, 

panitumumab. 

4.3.2. Điều trị phối hợp 

- Điều trị huỵết khối tĩnh mạch sâu: dùng thuốc chống đông heparin trọng lượng phân 

tử thấp Enoxaparin 40 mg/ngày/ tiêm dưới da, duy trì bằng thuốc kháng vitamin K 

(Acenocoumarol) uống 1 mg/ngày, bảo đảm chỉ số INR nằm trong giới hạn 2-3, 

điều trị kéo dài có thể suốt đời. 



 
 

- Di căn xương: điều trị phối hợp các thuốc chống hủy xương (pamidronate 90mg 

hoặc acid zoledronic 4mg, truyền tĩnh mạch 21-28 ngày/lần) hoặc xạ trị giảm dau 

(xem phần xạ trị) 

- Di căn não: tùy vào kích thước, số lượng, vị trí tổn thương di căn não mà có thể 

phối hợp thêm với phẫu thuật hoặc xạ trị (xem phần xạ trị) 

- Di căn gan: tùy vào kích thước, số lượng, vị trí tổn thương di căn gan mà có thể 

phối hợp thêm với phẫu thuật, nút mạch hóa chât (TACE), đôt sóng cao tần (RFA), 

(MWA) vi sóng, xạ trị trong chọn lọc với hạt vi cầu phóng xạ Y-90 (SIRT), tiêm 

cồn, đốt u bằng vi sóng, xạ trị định vị thân (SBRT). 

- Di căn phổi: tùy vào kích thước, số lượng, vị trí tổn thương di căn phổi mà có thể 

phối hợp thêm với phẫu thuật, đốt u bằng vi sóng, xạ trị định vị thân (SBRT). 

- Tràn dịch màng phổi, màng bụng: có thể phối hợp với chọc tháo dịch màng phổi, 

màng bụng, bơm hóa chất vào khoang màng phôi, màng bụng (5FU hoặc Cisplatin) 

- Điều trị giảm đau, tâm lý liệu pháp hỗ trợ 

4.3.3. Một số phác đồ hoá trị ung thu đại tràng 

4.3.3.1. Phác đồ FOLFOX4 

- Oxaliplatin: 85 mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1  

- Leucovorin: 200 mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1, 2  

- 5 FU: 400 mg/m2, tiêm tĩnh mạch, ngày 1, 2  

- 5 FU: 600 mg/m2, truyền tĩnh mạch trong 22 giờ, ngày 1, 2  

Nhắc lại sau mỗi 2 tuần. 

4.3.3.2. Phác đồ FOLFOX6 

- Oxaliplatin: 100 mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1  

- Leucovorin: 200mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1,2  

- 5 FU: 400mg/m2, tiêm tĩnh mạch, ngày 1,2  

- 5 FU: 600 mg/m2, truyền tĩnh mạch trong 22 giờ, ngày 1,2  

Nhắc lại sau mỗi 2 tuần. 

4.3.3.3. Phác đồ mFOLFOX6 

- Oxaliplatin: 85 mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1  



 
 

- Leucovorin: 350mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1 

- 5 FU: 400mg/m2, tiêm tĩnh mạch ngày 1, sau đó 5 FU: 2,4g/m2 truyền tĩnh mạch 

trong 46 giờ liên tục. 

Nhắc lại sau mồi 2 tuần. 

4.3.3.4. Phác đồ FOLFOX7 

- Oxaliplatin: 130 mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1  

- Leucovorin: 400mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1  

- 5 FU: 2,4g/m2, truyền tĩnh mạch trong 46 giờ liên tục. 

Nhắc lại sau mỗi 2 tuần. 

4.3.3.5. Phác đồ FOLFIRI 

- Irinotecan: 180 mg/ m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1 

- Leucovorin: 200 mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1,2  

- 5 FU: 400 mg/m2, tiêm tĩnh mạch chậm, ngày 1, 2  

- 5 FU: 600 mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1, 2 

Nhắc lại sau mỗi 2 tuần. 

4.3.3.6. Phác đồ FOLFOXIRI 

- Irinotecan: 165 mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1  

- Oxaliplatin: 85 mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1  

- Leucovorin 200 mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1 + 2 FU: 3200mg/m2, truyền tĩnh 

mạch trong 48 giờ  

Lặp lại sau mỗi 02 tuần. 

4.3.3.7. Phác đồ XELOX 

- Oxaliplatin: 130 mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1  

- Capecitabine: 1000mg/m2 uống, 2 lần/ngày X 14 ngày. 

Chu kỳ 3 tuần. 

4.3.3.8. Phác đồ XELIRI 

- Irinotecan: 240-250 mg/m2, truyền tĩnh mạch trong 90 phút, ngày 1  

- Capecitabine: 1000mg/m2 uổng, 2 lần/ngày X 14 ngày. 

Chu kỳ 3 tuần Hoặc 



 
 

- Irinotecan: 175 mg/m2, truyền tĩnh mạch trong 30 phút, ngày 1  

- Capecitabine: 1000mg/m2 uống, 2 lần/ngày X 7 ngày. 

Chu kỳ 2 tuần 

4.3.3.9. Phác đồ Capecitabine 

Capecitabine: 1250mg/m2 uổng, 2 lần/ngày X 14 ngày. 

Chu kỳ 3 tuần. 

4.3.3.10. Phác đồ TS 1 đơn thuần: TS 1 60-80 mg/m2, uống ngày 1-14, chu kỳ 3 tuần 

(21 ngày) hoặc TS 1: 60-80 mg/m2, uống ngày 1-28, chu kỳ 6 tuần (42 ngày). 

4.3.3.11. Phác đồ UFT 

- UFT (Tegafur+Uracil): 100 mg /m2, uống/lần X 3 lần/ngày, ngày 1-28  

- Folinic acid: 30 mg/m2, uống/lần X 3 lần/ngày, ngày 1-28  

Chu kỳ 5 tuần. 

Hoặc: UFT (Tegafur+Uracil): 100 -125 mg /m2, uống/lần X 3 lần/ngày, ngày 1- 14, 

chu kỳ 21 ngày. 

4.3.3.12. Phác đồ FuFa của Mayo Clinic 

Leucovorin: 20 mg/m2/ngày, truyền tĩnh mạch, ngày 1-5 5FU: 425 mg/m2/ngày, 

truyền tĩnh mạch, ngày 1-5. 

4.3.3.13. Phác đồ ILF 

- Irinotecan: 125 mg/ m2, truyền tĩnh mạch ngày 1  

- Leucovorin: 20 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1  

- 5 FU: 500 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1  

Dùng hàng tuần x 4 tuần, nghỉ 2 tuần sau đó nhắc lại. 

4.3.3.14. Phác đồ Irinotecan đơn thuần 

Irinotecan: 350 mg/m2, truyền tĩnh mạch trong 30 phút, ngày 1. Chu kỳ 21 ngày. 

Hoặc 

Irinotecan: 125 mg/m2, truyền tĩnh mạch trong 90 phút, hàng tuần, trong 4 tuần, chu 

kỳ 6 tuần. 

4.3.3.15. Phác đồ Oxaliplatin đơn thuần 

Oxaliplatin: 130 mg/m2 truyền tĩnh mạch trong 2 giờ, ngày 1. Chu kỳ 21 ngày. 



 
 

4.3.3.16. Phác đồ 5 FU đơn thuần 

5 FU: 3500 mg/m2 truyền tĩnh mạch trong 48 giờ, hàng tuần (ngày 1 ,8 ,  15, 22...). 

4.3.3.17. Phác đồ IRINOX 

- Irinotecan: 180 mg/m2, truyền tĩnh mạch trong 90 phút, ngày 1. 

- Oxaliplatin: 85 mg/m2 truyền tĩnh mạch trong 2 giờ, ngày 1. 

Chu kỳ 14 ngày. 

4.3.3.18. Trifluridine/tipiracil: 35mg/m2, tối đa 80mg/lần, uống 2 lần/ngày, ngày 1-5, 

8- 12, chu kỳ 28 ngày. 

4.3.4. Các thuốc điều trị đích trong ung thu đại tràng 

4.3.4.1. Bevacizumab 

- Bevacizumab được chỉ định cho ung thư đại tràng di căn hoặc điều trị duy trì ung 

thư đại tràng di căn sau khi đạt ổn định bệnh. 

- Liều dùng thông thường 5-15 mg/kg, truyền tĩnh mạch từng đợt, phối hợp với các 

phác đồ hóa trị 14-21 ngày/lần. 

4.3.4.2. Cetuximab 

- Cetuximab chỉ định dùng cho bệnh nhân ung thư đại tràng di căn không có đột biến 

KRAS, NRAS [RAS (-)]. 

- Liều dùng 400mg/m2 ngày 1 sau đó 250 mg/m2 hàng tuần, truyền tĩnh mạch hoặc 

500/m2, mồi 2 tuần, phối hợp với các phác đồ hóa trị. 

4.3.4.3. Panitumumab 

- Panitumumab được chỉ định cho các bệnh nhân ung thư đại tràng di căn không có 

đột biến gen KRAS, NRAS [RAS (-)]. 

- Liều dùng: 6mg/kg, truyền tĩnh mạch trong 60-90 phút, mỗi hai tuần hoặc 

2,5mg/kg, truyền tĩnh mạch hàng tuần, phối hợp với các phác đồ hóa trị 

4.3.4.4. Regorafenib 

- Chỉ định sau khi bệnh nhân đã thất bại với phác đồ fluoropyrimidin, Oxaliplatin, 

Irrinotecan, Bevacizumab hoặc Cetuximab (RAS không đột biến) 

- Liều dùng: regorafenib 40mg X 4 viên /ngày, uống một lần/ngày, uống từ ngày 1-

21, chu kỳ 28 ngày, có thể điều chỉnh liều tùy thuộc bệnh nhân. 



 
 

4.3.4.5. Ziv-aflibercept 

- + Chỉ định Ziv-aflibercept trong điều trị kết hợp với hóa trị phác đồ FOLFIRI cho 

bệnh nhân ung thư đại tràng di căn kháng hoặc đã tiến triển với các phác đồ có chứa 

oxaliplatin. 

- + Liều lượng: 4mg/kg truyền tĩnh mạch > 1 giờ mỗi 2 tuần. 

4.3.4.6. Ramucimumab 

- Chỉ định trong UTĐTT di căn đã thất bại với hóa trị có bevacizumab, oxaliplatin, 

fluorouracil. Ramucirumab chỉ định dùng phối hợp với hóa trị phác đồ FOLFIRI. 

- Liều lượng 8mg/kg truyền tĩnh mạch > 1 giờ mỗi 2 tuần. 

4.3.5. Điều trị miễn dịch 

Hai thuốc đã được đưa vào NCCN guideline của Mỹ trong bệnh ung thư đại tràng là 

Pembrolizumab, Nivolumab chỉ được sử dụng trong trường hợp ung thư đại tràng di 

căn đã thất bại với hóa trị trước đó có chỉ số mất ổn định vi vệ tinh cao (high MSI-

microsatellite instability) hoặc thay đổi 1 trong các gen sửa chữa bắt cặp sai (dMMR- 

mismatch repair deficient). Pembrolizumab và Nivolumab là hai thuốc nhắm đích PD-

1 (Programmed cell death protein 1 receptor) trên bề mặt tế bào u. Nivolumab B khóa 

thụ thể PD-1 (blocking PD-1), Pembrolizumab ngăn chặn PD1 gắn với PDL1, PDL2 

các thuốc này giúp kích hoạt hệ thống miễn dịch cơ thể chống lại tế bào ung thư từ đó 

khối u thu nhỏ hoặc phát triển chậm lại. Tuy nhiên các nghiên cứu điều trị ung thư đại 

tràng giai đoạn muộn mới ở thử nghiệm lâm sàng pha II với số lượng bệnh nhân còn 

ít. 

- Pembrolizumab 200 mg hoặc 2mg/kg truyền tĩnh mạch >30 phút mỗi 3 tuần cho 

đến khi bệnh tiến triển hoặc độc tính không chấp nhận được. 

- Nivolumab 240 mg hoặc 3mg/kg truyền tĩnh mạch > 60 phút mỗi 2 tuần cho đến 

khi bệnh tiến triển hoặc độc tính không chấp nhận được.  

5. Tiêu chuẩn ra viện 

5.1. Lâm sàng 

- Hậu phẫu ổn định: BN toàn trạng ổn định, vết mổ khô, liền tốt, không sưng nề, rút 

hết dẫn lưu, ăn uống đại tiểu tiện được. 



 
 

- Đủ liệu trình xạ trị  

- Sau truyền hóa chất toàn thân, toàn trạng ổn định 

- Giai đoạn muộn điều trị nội khoa, triệu chứng lâm sàng đỡ giảm, huyết động ổn 

định 

5.2. Cận lâm sàng 

Các xét nghiệm máu trong giới hạn cho phép. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Ung thư đại tràng tiến triển chậm và di căn muộn hơn so với các loại ung thư khác, 

tuy nhiên cần phải được phát hiện và chẩn đoạn ở giai đoạn sớm thì điều trị hiệu 

quả tốt hơn. 

- Tắc ruột: Khoảng 30% các trường hợp ung thư đại tràng phải phẫu thuật cấp cứu 

do biến chứng tắc ruột, hầu hết do khối u làm tắc lòng đại tràng, một số khác do 

thành đại tràng có khối u bị viêm, phù nề. 

- Thủng ruột: thường gặp ở bệnh nhân đến viện với hội chứng viêm phúc mạc hoặc 

tắc ruột. Việc quyết định xử trí tùy theo vị trí của lỗ thủng và tình trạng toàn thân 

của bệnh nhân. 

- Di căn: xuất hiện muộn ở niêm mạc thành bụng, gan, buồng trứng, các hạch, phổi… 

VI. THEO DÕI VÀ TIÊN LƯỢNG [1,24] 

1. Theo dõi 

- Khám lâm sàng 3-6 tháng/lần trong 2 năm đầu, 6 tháng/lần trong 3 năm tiếp theo. 

- Xét nghiệm CEA 3-6 tháng/lần trong 2 năm đầu, 6 tháng/lần trong 3-5 năm. 

- CT ngực/bụng/tiểu khung 3-6 tháng/lần trong 2 năm đầu, 6-12 tháng/lần đến 5 năm. 

- Chụp PET/CT: khi nghi ngờ tái phát hoặc di căn với CEA tăng mà các kỹ thuật 

chẩn đoán hình ảnh không phát hiện tổn thương. 

- Nội soi đại trực tràng trong năm đầu nếu chưa được thực hiện ở lần thăm khám ban 

đầu để chẩn đoán (VD do có tắc ruột), sau đó 3- 5năm/lần cho đến năm 75 tuổi. 

- Nội soi đại trực tràng sau 1 năm: 

+ Nếu u tuyến tiến triển, lặp lại sau 1 năm 

+ Nếu u tuyến không tiến triển, lặp lại sau 3 năm, sau đó 5 năm/lần. 



 
 

2. Tiên lượng 

- Tỷ lệ khỏi bệnh sau 5 năm là từ 40-60%. So với các ung thư đường tiêu hoá, ung 

thư đại tràng có tiên lượng tốt hơn và được coi là bệnh ưu tiên chữa khỏi. 

- Tiên lượng phụ thuộc vào giai đoạn bệnh: tỷ lệ sống 5 năm - giai đoạn I >90%, 

giai đoạn II > 60%, giai đoạn III > 30% và giai đoạn IV < 5%. 

- Một số yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến tiên lượng như: thể giải phẫu bệnh, độ 

mô học... 

VII. PHÒNG BỆNH 

- Ăn nhiều trái cây, rau và ngũ cốc: trái cây, rau và ngũ cốc chứa vitamin, khoáng 

chất, chất xơ và các chất chống oxy hóa đóng vai trò trong phòng chống ung thư 

- Hạn chế uống rượu 

- Bỏ thuốc lá không những giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng mà còn giảm nguy 

cơ nhiều loại ung thư khác như ung thư phổi, ung thư hạ họng 

- Tập thể dục ít nhất 30 phút trong ngày giúp tăng cường sức khỏe, sức đề kháng 

- Duy trì cân nặng hợp lý, tránh được béo phì và các bệnh có nguy cơ cao khi thừa 

cân, trong đó có ung thư đại tràng. 

VIII.   TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

- BN nhập viện phẫu thuật: có các triệu chứng cơ năng như rối loạn đại tiện, đại tiện 

phân máu, đau bụng, hoặc tự sờ thấy u ổ bụng, hạch thượng đòn trái hoặc các triệu 

chứng di căn khác. Nội soi thấy khối u sùi đại tràng, có thể có xét nghiệm sinh thiết 

là Carcinoma biểu mô tuyến 

- BN nhập viện điều trị hóa chất: sau PT cắt đoạn đại tràng vét hạch triệt căn từ giai 

đoạn IIB nguy cơ cao, giai đoạn III và giai đoạn IV 

- Bệnh nhân nhập viện xạ trị triệu chứng di căn não, xương… 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 C18 U ác của đại tràng  

2 C20 U ác của trực tràng  

3 K51 Viêm loét đại tràng chảy máu  

4 K52 Viêm dạ dày ruột và viêm đại tràng khác  

5 P63.5 Polyp đại tràng  

6 C78.5 U ác thứ phát của đại tràng và trực tràng  

7 D37.4 U tân sinh chưa rõ tính chất của đại tràng  

8 D12 
U lành của đại tràng, trực tràng, hậu môn và 

ống hậu môn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

U ÁC CỦA TRỰC TRÀNG 

 

I. KHÁI NIỆM [1,1] 

- Ung thư trực tràng là ung thư có nguồn gốc từ trực tràng (đoạn nối giữa đại tràng 

và hậu môn), gây nên bởi sự phát triển bất thường của các tế bào có khả năng xâm 

lấn hoắc lan rộng ra các bộ phận khác của cơ thể. 

- Ung thư trực tràng là một trong những bệnh ung thư phổ biến trên thế giới. Theo 

thống kê năm 2012 của Globocan, ung thư trực tràng đứng thứ 3 về tỷ lệ mắc (10%) 

và thứ 4 về tỷ lệ tử vong (8,5%) do ung thư. Ở Mỹ, ung thư trực tràng đứng hàng 

thứ tư về tỷ lệ mắc và thứ 2 về tỷ lệ tử vong. 

- Tại Việt Nam, ung thư trực tràng nằm trong số 10 bệnh ung thư thường gặp, có xu 

hướng gia tăng. Tỷ lệ mắc chuẩn theo tuổi là 10,1/100.000 dân, đứng hàng thứ sáu 

trong các bệnh ung thư của cả 2 giới. Theo ghi nhận ung thư Hà Nội tỷ lệ mắc chuẩn 

theo tuổi là 7,5/100.000. 

II. NGUYÊN NHÂN - CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ [1,1] 

1. Yếu tố dinh dưỡng 

- Ung thư trực tràng liên quan chặt chẽ với chế độ ăn nhiều thịt, mỡ động vật, ít chất 

xơ, thiếu các Vitamin A, B, C,E, thiếu canxi. 

- Thực phẩm có chứa benzopyren, nitrosamin.... có khả năng gây ung thư. 

2. Các tổn thương tiền ung thư 

- Viêm đại trực tràng chảy máu 

- Bệnh Crohn 

- Polyp đại trực tràng 

3. Yếu tố di truyền 

Yếu tố di truyền có vai trò quan trọng trong sinh bệnh ung thư trực tràng, với gen 

sinh ung thư và các hội chứng di truyền: 

- Hội chứng ung thư đại trực tràng di truyền không polyp (hội chứng Lynch) 

- Bệnh đa polyp đại trực tràng gia đình (FAP) 



 
 

- Hội chứng Peutz-Jeghers 

- Hội chứng Gardner 

III. CHẨN ĐOÁN [1,2-5] 

1. Chẩn đoán xác định 

- Lâm sàng. 

- Tổn thương phát hiện qua nội soi. 

- Hình ảnh học (siêu âm, CT, MRI, SPECT, PET/CT để đánh giá giai đoạn). 

- Mô bệnh học: là phương pháp quyết định nhất để khẳng định bệnh ung thư 

1.1. Lâm sàng 

1.1.1. Triệu chứng cơ năng 

- Rối loạn lưu thông ruột, táo bón hoặc ỉa chảy. 

- Đi ngoài ra nhầy máu là triệu chứng hay gặp nhất 

- Đau bụng: u đại tràng phải đau kiểu Koemig, u đại tràng trái đau kiểu tắc ruột, u 

đại tràng sigma đau hạ vị kèm đi ngoài nhiều lần. 

- Biến chứng của u như bán tắc, tắc ruột, thủng u gây viêm phúc mạc. 

- Một số triệu chứng do di căn xa: tự sờ thấy hạch thượng đòn, chướng bụng. 

1.1.2. Triệu chứng thực thể 

- Khám bụng: có thể sờ thấy u qua thành bụng hoặc qua thăm khám trực tràng nếu u 

ở trực tràng, ống hậu môn. Bệnh nhân có thể tự sờ thấy u. 

- Thăm trực tràng: có thể phát hiện khối u ở trực tràng thấp và trực tràng giữa. 

- Khám toàn thân để phát hiện di căn gan, hạch ngoại vi, dịch cổ trướng, di căn buồng 

trứng ở phụ nữ, giúp đánh giá mức độ tiến triển bệnh. 

1.1.3. Triệu chứng toàn thân 

- Hạch thượng đòn (thường gặp bên trái) 

- Thiếu máu 

- Gầy sút: người bệnh có thể gầy sút 5-10 kg trong vòng 2-4 tháng. 

- Suy nhược: bệnh tiến triển lâu làm suy mòn. 

1.2. Cận lâm sàng 

1.2.1.  Nội soi 



 
 

Soi đại trực tràng ống mềm là phương pháp quan trọng để chẩn đoán ung thư 

trực tràng, cho biết vị trí, đặc điểm khối u và bấm sinh thiết. 

1.2.2. Chẩn đoán hình ảnh 

- Chụp X-quang ổ bụng không chuẩn bị: được chỉ định trong cấp cứu hoặc khi có 

biên chứng tắc ruột hoặc thủng ruột. 

- Chụp cắt lớp vi tính: đánh giá tổn thương u trực tràng và di căn xa. Vai trò tương 

tự như siêu âm nhưng độ nhạy cao hơn. 

- Chụp cộng hưởng từ: có thể áp dụng trong chẩn đoán di căn gan và đánh giá tổn 

thương tại chỗ. 

- Siêu âm: được sử dụng đánh giá tổn thương tại gan và toàn bộ ổ bụng, tuy nhiên độ 

nhạy không bằng chụp cắt lớp vi tính. Siêu âm qua nội trực tràng: là một phương 

pháp có giá trị để đánh giá mức xâm lấn ung thư trực tràng và di căn hạch mạc treo 

trực tràng. 

1.2.3. Y học hạt nhân 

- Chụp hình phóng xạ khối u đặc hiệu (chụp hình miễn dịch phóng xạ- 

Radioimmunoscintigraphy: R1S). Sử dụng các kháng thể đơn dòng đánh dấu phóng 

xạ chụp SPECT giúp phát hiện u nguyên phát và tổn thương di căn. 

- Chụp hình khối u theo nguyên tắc chuyển hoá (PET, PET/CT, PET/MR1) với F18-

FDG phát hiện u nguyên phát, di căn hạch, di căn xa, giúp đánh giá chính xác giai 

đoạn bệnh, mô phỏng lập kế hoạch xạ trị (với ung thư trực tràng). 

- Chụp xạ hình, SPECT xương với Tc99m-MDP giúp phát hiện tổn thương di căn 

xương 

- Chụp xạ hình, SPECT gan với Tc99m-SC giúp phát hiện tổn thương di căn gan. 

1.2.4. Xét nghiệm sinh hóa - huyết học 

- Xét nghiệm CEA, CA 19-9, CA72-4, phối hợp với các phương pháp khác để theo 

dõi và chẩn đoán ung thư tái phát, di căn sau điều trị. 

- Xét nghiệm huyết học và hóa sinh máu: đánh giá toàn trạng người bệnh. 

1.2.5. Mô bệnh học 

Ung thư trực tràng được phẫu thuật triệt căn, đánh giá giai đoạn mô bệnh học 



 
 

bao gồm: 

- Độ mô học 

- Giai đoạn T 

- Số lượng hạch vét được và số hạch dương tính 

- Diện cắt trên, diện cắt dưới và diện cắt xung quanh u 

- Sự xâm lấn thần kinh mạch máu 

- Sự xâm lấn mạch bạch huyết 

- Nhân ung thư mạc treo ngoài hạch 

- Đánh giá di căn hạch 

- Số lượng hạch vét được tối thiểu 12 hạch để đảm bảo xếp loại giai đoạn chính xác. 

- Sinh thiết hạch cửa nhằm phát hiện di căn hạch chính xác hơn nhờ kĩ thuật hóa mô 

miễn dịch được cân nhắc. 

1.2.5.1. Đại thể 

Ung thư trực tràng có thể có dạng sùi, thâm nhiễm và loét, về mặt đại thể tùy thuộc 

vào 3 tính chất: khối u, u sùi, u sùi loét, vòng nhẫn. 

1.2.5.2. Vi thể 

- Những ung thư không phải biểu mô (u lympho không Hodgkin, u carcinoid, ung 

thư mô liên kết) chiếm khoảng 5% các ung thư mô trực tràng. 

- Về mặt mô học 80% trường hợp là ung thư biểu mô tuyến typ Liberkhunier, 10-

20% là u dạng nhầy. 

- Sự xâm lấn của khối u thông thường là theo chiều sâu của thành trực tràng rồi di 

căn đến các chuỗi hạch bạch huyết và sau cùng là các cơ quan lân cận, chủ yếu là 

gan. 

- Phân độ trong ung thư trực tràng chủ yếu dựa vào phân độ theo Tổ chức Y tế thế 

giới và American Joint Committee on Cancer (AJCC). 

+ Mức độ biệt hóa của tế bào ung thư trong ung thư trực tràng được phân thành 

grade 1 -4. 

• Grade 1: biệt hóa tốt 

• Grade 2: biệt hóa trung bình 



 
 

• Grade 3: biệt hóa kém 

• Grade 4: không biệt hóa 

+ Xét nghiệm gen: KRAS, NRAS, BRAF và MSI. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- Bệnh Crohn 

- Viêm loét đại trực tràng 

- Lao manh tràng 

- U lympho biểu hiện ở đại trực tràng 

- Gist đại trực tràng 

- Một số ung thư khác xâm lấn đại trực tràng 

- Các khối u lành của đại trực tràng 

- Ung thư ống hậu môn 

3. Chẩn đoán giai đoạn 

Đánh giá giai đoạn theo hệ thống TNM (Union for International Cancer Control 

UICC/AJCC năm 2010) 

3.1. Khối u nguyên phát (T) 

- Tx: không thể đánh giá khối u nguyên phát 

- T0: không có bằng chứng về khối u nguyên phát 

- Tis: ung thư tại chỗ 

- TI: khối u đã xâm lấn lớp dưới niêm mạc 

- T2: khối u xâm lấn lớp cơ 

- T3: khối u xâm lấn quá lớp cơ vào lớp dưới thanh mạc hoặc đến vùng mô quanh 

đại tràng không được phủ phúc mạc. 

- T4: khối u xâm lấn qua thanh mạc vào cơ quan hoặc cấu trúc kế cận và/thủng vào 

phúc mạc tạng. 

+ T4a: Uxâm lấn qua thanh mạc và thủng vào phúc mạc tạng  

+ T4b: uxâm lấn cơ quan kế cận 

3.2. Hạch vùng 

- Nx: không thể đánh giá được di căn hạch vùng 



 
 

- NO: không có di căn hạch vùng 

- N1: di căn 1 -3 hạch vùng  

+ Nla: di căn 1 hạch 

+ Nlb: di căn 2-3 hạch 

+ Nlc: nhân lắng đọng dưới thanh mạc hoặc mạc treo hoặc vùng đại trực tràng 

không được phúc mạc che phủ và không có di căn hạch vùng. 

- N2: di căn 4 hạch vùng hoặc nhiều hơn nữa. 

+ N2a: di căn 4-6 hạch 

+ N2b: di căn từ 7 hạch trở lên 

3.3. Di căn xa (M) 

- MO: không có di căn xa 

- Ml: di căn xa 

+ M1 a: di căn xa chỉ ở một cơ quan 

+ Mlb: di căn từ 2 cơ quan/vùng hoặc di căn lan tràn phúc mạc 

Bảng 1. Xếp giai đoạn theo TNM 

Giai đoạn T N M Dukes 

0 Tis NO MO  

I T1 NO MO A 

 T2 NO MO A 

IIA T3 NO MO B 

IIB T4a NO MO B 

IIB T4b NO MO B 

IIIA T1-T2 N1/N1c MO C 

 T1 N2a MO C 

IIIB T3-T4a Nl/Nlc MO C 

 T2-T3 N2a MO C 

 T1-T2 N2b MO C 

IIIC T4a N2a MO C 

 T3-T4a N2b MO C 



 
 

 T4b N1-N2 MO C 

TVA Bất kỳ T Bất kỳ N Mla  

IVB Bất kỳ T Bất kỳ N Mlb  

IV. ĐIỀU TRỊ [1,21-24] 

Nguyên tắc điều trị 

- Phẫu thuật là phương pháp đóng vai trò quan trọng và chủ đạo trong điều trị ung 

thư trực tràng. Phẫu thuật có vai trò điều trị triệt căn trong giai đoạn sớm, là phương 

pháp chính trong giai đoạn còn phẫu thuật được và là biện pháp điều trị triệu chứng 

ở giai đoạn muộn. 

- Hóa trị, xạ trị, điều trị đích và liệu pháp miễn dịch đóng vai trò điều trị bổ trợ, tân 

bổ trợ trong giai đoạn còn chỉ định điều trị triệt căn và vai trò giảm nhẹ, kéo dài 

thời gian sống thêm khi bệnh ở giai đoạn muộn, tái phát, di căn. 

1. Phẫu thuật 

1.1. Kỹ thuật 

Trong phẫu thuật ung thư trực tràng, chọn lựa phương pháp mổ phụ thuộc vào 

mức độ lan rộng và vị trí của khối u. 

- U ở giai đoạn rất sớm (cTlsml/2) nên được cắt rộng tại chỗ qua lớp cơ niêm thông 

qua nội soi đường hậu môn. 

- Cắt toàn bộ mạc treo trực tràng (TME) chỉ định khi u ở trực tràng giữa và thấp. 

- Cắt một phần mạc treo trực tràng là đủ khi phẫu thuật điều trị ung thư trực tràng 

cao. 

- Cắt cụt trực tràng qua đường bụng - tầng sinh môn (phẫu thuật Miles) chỉ định khi 

khối u xâm lấn cơ thắt hoặc ở vị trí rất thấp không thể bảo tồn được cơ thắt. 

- Phẫu thuật nội soi cho kết quả tương đương về ung thư học so với phẫu thuật mổ 

mở ở một số trung tâm phẫu thuật nội soi có kinh nghiệm. 

1.2. Thời điểm phẫu thuật 

- Với xạ trị ngắn ngày, phẫu thuật nên được tiến hành sau xạ 2-4 ngày 

- Với hóa xạ tiền phẫu, phẫu thuật nên được tiến hành sau 4-8 tuần. 

- Với người bệnh trên 80 tuổi hoặc PS 3-4, phẫu thuật trì hoãn sau xạ ngắn ngày 8 



 
 

tuần. 

- Mức độ phẫu thuật rộng rãi trong trường hợp đáp ứng toàn bộ sau xạ hoặc hóa xạ 

trị tiền phẫu, TME là kỹ thuật chuẩn mực. 

1.3. Phẫu thuật bảo tồn cơ thắt 

- Mục tiêu của phẫu thuật trực tràng là cố gắng bảo tồn cơ thắt tối đa. Với diện căt 

dưới cách u l cm, cơ thăt thường được bảo tồn. Hóa xạ tiền phẫu hoặc xạ trị tiền 

phẫu với thời gian dài có thể giúp giảm kích thước u, nhưng đối với u kích thước 

lớn, sau điều trị tiền phẫu, u đáp ứng tốt, có nên phẫu thuật bảo tồn cơ thắt hay 

không vẫn là câu hỏi chưa được trả lời thỏa đáng. Phương pháp phẫu thuật này chỉ 

được tiến hành ở một số trung tâm phẫu thuật có kinh nghiệm. 

- Phẫu thuật có vai trò quan trọng trong điều trị ung thư ở cả giai đoạn sớm và giai 

đoạn muộn. Ở giai đoạn rất sớm, sớm phẫu thuật có vai trò đơn trị liệu (cTlNOMO, 

pTl,2N0M0) ở những giai đoạn muộn hơn phẫu thuật là thành tố quan trọng trong 

các mô thức phối hợp đa mô thức điều trị ung thư trực tràn 

- Phẫu thuật ung thư trực tràng giai đoạn rất sớm: cắt u qua hậu môn (TEM): ung thư 

trực tràng giai đoạn rất sớm (cTlNOMO hay cTlsml/2) với Gl,2. Người bệnh có 

nguy cơ phẫu thuật cao, nguy cơ gây mê hồi sức cao có thể làm TEM hoặc xạ áp 

xát khi G3,4  

+ Phẫu thuật ung thư trực tràng sớm: cắt đoạn trực tràng vét hạch (TME với ung 

thư trực tràng thấp và trung bình) chỉ định cho: cTlNOMO (với sm2 hoặc G3,4; 

có xâm lấn mạch máu, bạch huyết, thần kinh); CT2N0M0. 

+ Phẫu thuật ung thư trực tràng MO 

• CT3N0M0 ung thư trực tràng thấp và trung bình sau hoá xạ trị đồng thời hoặc 

xạ trị ngắn ngày (5x5Gy). 

• CT4N0M0 ung thư ở trực tràng cao có chỉ định phẫu thuật ngay hoặc sau hoá xạ 

trị đồng thời/xạ trị ngắn ngày như với CT3N0M0. U ở trực tràng cao chỉ cần cắt 

một phần mạc treo trực tràng. Diện cắt cực dưới phải cách cực dưới khối u >2cm. 

TME phải đảm bảo thanh mạc trực tràng phân trong phúc mạc không bị rách, vò 

bọc mạc treo trực tràng thành bên và mặt sau phải nguyên vẹn. số hạch cạnh trực 



 
 

tràng và trong mạc treo đếm được tối thiểu 12 hạch. Trong mọi trường hợp (pN+), 

diện cắt (+) đều phải được hoá-xạ bổ trợ. Trong khi mổ, nghi ngờ diện cắt nên 

làm sinh thiết tức thì nếu diện cắt (+) nên cắt tiếp cho đến khi (-) để đạt RO. 

• Cắt cụt trực tràng đường bụng và tầng sinh môn (phẫu thuật Miles): T3,4N (bất 

kỳ)M0, T(bất kỳ)N(+)M0 với ung thư trực tràng thấp, khi rìa khối u chỉ cách 

mép hậu môn < 4cm. TME cố gắng bảo tồn thần kinh sinh dục và lấy rộng tổ 

chức phần mềm đáy chậu quanh khối u, có thể xạ trị tiền phẫu để đảm bảo RO. 

+ Phẫu thuật ung thư trực tràng M1 

• Nếu có khả năng phẫu phuật ngay: tiến hành phẫu thuật (điều trị tùy vị trí tổn 

thương u tái phát và mức độ xâm lấn. Nếu tái phát tại chỗ: có thể phẫu thuật cắt 

đoạn đại tràng, trực tràng hoặc phối hợp với hóa trị, xạ trị trước mổ. 

• Cắt trực tràng vét hạch (TME) cắt nhân di căn nếu mổ được ngay: T1,2N0M1 

(phổi/gan) sau đó hoá xạ trị bổ trợ; T3,4N(+)Ml(gan/phổi) có thể mổ được, hoá 

trị bổ trợ trước phẫu thuật cắt trực tràng +TME sau đó hoá xạ trị bổ trợ. Nếu 

không có khả năng phẫu phuật ngay nhưng có tiềm năng phẫu thuật sau hóa trị: 

tiến hành hóa trị, sau 3 đợt đánh giá lại và xét phẫu thuật. 

• Nếu không còn khả năng phẫu thuật (di căn nhiều ổ, nhiều tạng): tiến hành hóa 

trị. Những bệnh nhân UTĐTT giai đoạn muộn, không còn chỉ định điều trị triệt 

căn, sử dụng hoá trị để điều trị triệu chứng chống đau, chống chèn ép nhằm cải 

thiện thêm chất lượng sống cho người bệnh. Trong một số trường hợp khối u 

lan rộng gây thủng, vỡ, tắc ruột... cần phẫu thuật để điều trị triệu chứng như nối 

tắt, làm hậu môn nhân tạo... 

+ Phẫu thuật triệu chứng ung thư trực tràng: Khi khối u xâm lấn rộng vùng tiểu 

khung, đáy chậu xâm lấn các bộ phận trong tiểu khung như bàng quang, niệu 

quản, âm đạo, tiền liệt tuyến hoặc di căn nhiều cơ quan, vị trí vị trí khi chẩn đoán 

phẫu thuật được chỉ như một biện chăm sóc giảm nhẹ tích cực. Phẫu thuật làm 

hậu môn nhân tạo kiểu Mickulizc đại tràng sigma và các phẫu thuật chăm sóc 

giảm nhẹ khác. 

2. Xạ trị ung thư trực tràng 



 
 

2.1. Xạ trị tiền phẫu 

2.1.1. Liều và phương thức xạ trị 

Có thể áp dụng 1 trong 2 cách 

- Xạ trị trong thời gian ngắn (SCPRT: short course preoperative radiotherapy): Xạ 

25Gy chia 5 lần trong 1 tuần, mỗi lần 5Gy sau đó phẫu thuật trong vòng 1 -2 tuần. 

Xạ trị ngắn ngày như trên thường chỉ áp dụng cho xạ trị trước mổ với ung thư trực 

tràng trung bình T3b hoặc ung thư trực tràng thấp T2. 

- Xạ dài ngàỵ, trải liều (Long course): Xạ 45Gy chia 25 lần, 5 lần trong 1 tuần, mỗi 

lần l,8Gy phẫu thuật sau 4-8 tuần. Sau xạ 12 tuần tổ chức bị xơ hóa sẽ gây khó khăn 

cho phẫu thuật. 

2.1.2. Thể tích xạ trị 

- Thể tích xạ trị bao gồm u nguyên phát, mạc treo trực tràng, vùng trước xương cùng 

và hạch lân cận (hạch mạc treo trực tràng, hạch trước xương cùng, hạch chậu trong 

và hạch chậu ngoài khi u T4 xâm lấn bàng quang hoặc cơ quan sinh dục). 

- Trường chiếu: giới hạn trên ngang mức L5/S1; giới hạn dưới cách bờ dưới u 3-5cm 

với ung thư trực tràng thâp, trung bình mặt bên: 1 cm ngoài xương chậu; mặt trước: 

2 cm trước mỏm nhô xương cùng bao gồm cả thành trước âm đạo; mặt sau: 1 cm 

sau xương cùng. 

2.2. Xạ trị hậu phẫu (Xạ trị bổ trợ) 

- Liều và phương thức xạ trị kết hợp: 

+ Áp dụng phương thức hóa xạ trị trải liều dài ngày. 

+ Liều xạ: Tổng liều 45-54 Gy 

+ Pha 1: 45 Gy chia 25 lần / mồi lần l,8Gy/ trong 5 tuần/mỗi tuần tia 5 lần 

+ Pha 2 (cân nhắc): tia thêm 5,4-9,0 Gy chia 3-5 lần/ mỗi lần 1,8 Gy. 

Chú ý: sau phẫu thuật ruột non xuống thấp trong tiểu khung, cần lưu ý tránh biến 

chứng viêm, hoại tử ruột do tia xạ. Liều tối đa với ruột non là 45 Gy. 

- Thể tích xạ trị: Nền u, hạch vùng, vùng trước xương cùng và bất kỳ tổ chức u tồn 

dư nào sau mổ: 

- Trường chiếu: Giới hạn trên ngang mức L5/S1; giới hạn dưới: dưới lỗ bịt 3cm hoặc 



 
 

thấp hcm nếu có thể để bảo đảm diện cắt nằm trong trường chiếu; mặt bên: 1 cm 

ngoài xương chậu; mặt trước: 2 cm trước mỏm nhô xương cùng bao gồm cả thành 

trước âm đạo ở nữ; mặt sau 1 cm sau xương cùng. 

- Ưu điểm chính của điều trị bổ trợ sau mổ so với điều trị trước mổ là người bệnh 

được chẩn đoán giai đoạn chính xác, từ đó lựa chọn người bệnh điều trị bổ trợ rất 

chính xác. Tuy nhiên, nhược điểm là tăng tác dụng phụ của xạ trị trên ruột non, đáy 

chậu sau phẫu thuật Miles và hiệu quả của xạ trị giảm hơn do có nhiều vùng sau 

mổ xơ hóa không được tưới máu tốt. 

- Do hóa xạ tiền phẫu hiệu quả hơn và ít độc tính cấp và lâu dài nên hóa xạ sau mổ 

(sử dụng 5-FƯ) thay vì hóa xạ tiền phẫu không còn được chỉ định rộng rãi. 

- Bệnh nhân không được điều trị hóa xạ tiền phẫu thì sau phẫu thuật Miles nên được 

xạ trị sớm giúp kéo dài DFS tốt hơn. 

- Đối với u pT1 có yếu tố tiên lượng xấu (diện cắt dương tính, ung thư kém biệt hóa 

hoặc xâm lấn bạch huyết) hoặc u pT2 mà chỉ cắt rộng u có nguy cơ tái phát tại chỗ 

cao, sau đó không thể thực hiện phẫu thuật triệt căn, hóa xạ bổ trợ được xem xét 

chỉđịnh. 

2.3. Xạ trị tổn thương di căn 

2.3.1. Xạ trị ung thư đại trực tràng di căn gan 

- Xạ trị trong chọn lọc bằng hạt vi cầu phóng xạ (Selective Internal Radiation 

Therapy: SIRT): bơm hạt vi cầu ResinY-90 chọn lọc vào nhánh động mạch nuôi u. 

Liều Y-90 1,25±0,38 (GBq); liều hấp thụ trung bình tại u là 264,4±200,2 Gy. Chỉ 

định trong trường hợp ung thư đại trực tràng đã hoặc chưa phẫu thuật di căn gan 

không quá 3 ổ, mỗi ổ không quá 3 cm, chức năng gan còn bù, PS < 2, không có di 

căn khác ngoài gan, Shunt máu gan-phổi<20% với xạ hình Tc99m-MAA. 

- Xạ trị định vị thân (SBRT: Stereotactic Body Radiation Therapy): trường hợp u 

kích thước < 3cm: Liều xạ 14-18Gy/l lần, chiếu 2 hoặc 3 lần trong 1 tuần. 

2.3.2. Xạ trị ung thư đại trực tràng di căn phổi 

Chỉ định khi di căn ít ổ (1 ổ), không thể mổ được. Liều xạ 45-54Gy với kỹ thuật 3D 

conformal, IMRT hoặc 14- 18Gy/l lần, chiếu 2 hoặc 3 lần trong 1 tuần với kỹ thuật 



 
 

SBRT. 

2.3.3. Xạ trị ung thư đại trực tràng di căn xương 

- Mục đích điều trị: chống đau. 

- Phương pháp: Xạ trị chuyển hóa: dùng thuốc phóng xạ Phospho 32 (P-32) liều l-

l,5mCi/10kg cân nặng cơ thê/ 1 lân/đường uống hoặc Samarium 153 (Sr-153) liều 

0,6-1,0 mCi/kg cân nặng cơ thể/ truyền tĩnh mạch. Có thể dùng lặp lại sau 3-6 tháng. 

Chống chỉ định khi suy chức năng thận, giảm sinh tủy tạo máu. 

Trường hợp di căn xương ít ổ, ở các vị trí xương có thể chiếu xạ được có thể xạ 

ngoài chống đau, liều 17Gy chia 4,25ỏy/1 lần chiếu X 4 lần. 

2.3.4. Xạ trị ung thư đại trực tràng di căn não 

- Xạ phẫu bằng Gamma Knife, Cyber Knife: Chỉ định khi di căn não không quá 3 ổ, 

mỗi ổ không quá 3 cm. Nếu di căn lổ thì đường kính không quá 5 cm. 

- Liều (50%): 16-18Gy. 

- Xạ trị 3D conformal toàn não: Chỉ định trong trường hợp di căn não nhiều ổ nhỏ; 

Liều 30Gy chia 10 lần, mỗi lần 3 Gy hoặc 40 Gy chia 20 lần, mỗi lần 2 Gy. 

Chú ý: xạ trị di căn não cần phối hợp dùng thuốc chống phù não và corticoid. 

2.4. Xạ trị tạm thời, giảm nhẹ ung thư trực tràng 

- Chỉ định: Ung thư trực tràng không mổ được hoặc tái phát tại chỗ. 

- Liều và phương thức xạ trị: 

+ Áp dụng phương thức hóa xạ trị trải liều dài ngày. 

+ Liều xạ: tổng liều cần cao hơn 54 Gy nếu kỹ thuật cho phép. 

+ Pha 1: 45 Gy chia 25 lần / mỗi lần l,8Gy/ trong 5 tuần/mỗi tuần tia 5 lần  

+ Pha 2 (cân nhắc): tia thêm 5,4-14,4 Gy chia 3-8 lần / mỗi lần 1,8 Gy. 

- Thể tích xạ trị: 

+ U trực tràng hoặc nền u, hạch vùng, tổ chức vùng trước xương cùng và u tái 

phát tại chỗ sau mổ. 

+ Trường chiếu có thể thu nhỏ hơn xạ trị trước mổ nhằm tránh tối đa các tác dụng 

không mong muốn. 

3. Điều trị toàn thân  



 
 

3.1.  Hóa xạ trị 

- Hóa xạ trị phối hợp được chỉ định trước phẫu thuật ở những bệnh nhân ung thư trực 

tràng thấp, trung bình giai đoạn T3, T4, có hoặc không có di căn hạch (N-/+). 

- Xạ trị tiền phẫu: Tham khảo mục Xạ trị 3.2.1 phần ung thư trực tràng 

- Hóa trị tiền phẫu: 

+ Các phác đồ hay sử dụng đều có 5 FU để làm tăng tính nhạy cảm của tế bào ung 

thư với xạ trị. Các phác đồ điều trị hóa trị trước mổ đang được áp dụng trên thế 

giới: 

• 5FU 325-350mg/m2 + Leucovorin 20mg/m2 truyền tĩnh mạch nhanh ngày 1-5, 

tuần 1 và tuần 5 

• 5FU 400mg/m2 + Leucovorin 100mg/m2 truyền tĩnh mạch nhanh ngày 

1 ,2 ,11,12 ,21,22  

• 5FU 1000mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1-5, tuần lvà tuần 5 

• 5FU 250mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1-14 và 22-35 và Oxaliplatin 50mg/m2 

truyền tĩnh mạch ngày 1, 8^22, 29 

• 5FU 225mg/m2 truyền tĩnh mạch 5 ngày/tuần vào các ngày xạ trị 

• Capecitabine 800-825mg/m2 uống 2 lần/ngày, 5 đến 7 ngày/tuần, kết hợp với 

xạ trị 

• UFT (300-350mg/m2/ngày) và Leucovorin 22,5-90mg/ngày uống, 5 đến 7 

ngày/tuần, kêt hợp với xạ trị. 

+ Capecitabine có thể được lựa chọn thay thế5FU bởi sự tiện lợi và hiệu quả được 

chứng minh tương đương. 

+ Phác đồ hóa xạ trị được áp dụng tại một số bệnh viện: Xạ trị 45Gy + capecitabine 

850mg/m2 da / uống 2 lần /ngày, mỗi tuần uống 5 ngày x 5 tuần. 

3.2.  Hóa xạ trị bổ trợ - sau phẫu thuật 

- Bệnh nhân có chỉ định hóa xạ tiền phẫu mà không được điều trị trước phẫu thuật 

nên được điều trị hóa xạ bổ trợ và hóa trị trong trường hợp. 

+ Diện cắt dương tính 

+ Biến chứng thủng đại tràng 



 
 

+ Nguy cơ tái phát tại chỗ cao (> pT3b và/hoặc N+) 

- Điều trị bổ trợ nên kéo dài 6 tháng với phác đồ có capecitabine/5-FU kết hợp với 

xạ trị. Xạ đơn thuần bổ trợ sau mổ không được áp dụng. 

- Xạ trị hậu phẫu: Tham khảo phần xạ trị hậu phẫu (mục 4.2.3.2. Xạ trị hậu phẫu, 

phần 4.2. Điều trị ung thư trực tràng). 

- Hóa trị bổ trợ 

+ Trái ngược với ung thư đại tràng, dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng trong ung 

thư trực tràng chứng minh vai trò hóa trị bổ trợ sau xạ trị tiền phẫu hoặc hóa xạ 

tiền phẫu và phẫu thuật còn hạn chế do số lượng người bệnh chưa đủ lớn và kết 

quả còn nhiều tranh cãi 

+ Hoá trị bổ trợ được chỉ định cho UTĐTT giai đoạn II, III có yếu tốnguy cơ cao: 

tắc ruột, thủng, vỡ u, số lượng hạch vét được < 12 hạch, diện căt dương tính, u 

xâm lấn mạch máu, bạch huyêt hoặc thần kinh ngoại biên, mô bệnh học là loại 

ung thư kém biệt hóa. 

+ Phác đồ điều trị bổ trợ: phác đồ FOLFOX4 12 chu kỳ (14 ngày) hoặc 6 chu kỳ 

(28 ngày) hoặc phác đồ XELOX 6 chu kỳ, nếu thể trạng bệnh nhân rất yếu có thể 

dùng phác đồ Capecitabine đơn thuần. 

+ Nhóm người bệnh sau không cần điều trị bổ trợ: Giai đoạn II có yếu tố nguy cơ 

thấp (UTTT cao pT3N0 sau phẫu thuật TME vét được trên 12 hạch và diện cắt 

hoàn toàn âm tính). 

+ Nhóm người bệnh không đáp ứng với hóa xạ tiền phẫu: Với người bệnh cao tuổi: 

người bệnh cao tuổi hoặc thế trạng kém, nên cân nhắc giảm liều 

3.3. Thời điểm cần hóa trị bổ trợ  

- Hóa trị bổ trợ nên được điều trị càng sớm càng tôt, sau mổ từ 4 tới 8 tuần. Không 

nên hóa trị khi chưa hồi phục sau phẫu thuật hoặc đang có biến chứng hậu phẫu. 

3.4. Thời gian hóa trị  

Tổng thời gian điều trị nên kéo dài từ 5,5 - 6 tháng bao gồm cả điều trị tiền phẫu, 

phẫu thuật, bổ trợ. Nếu người bệnh đã được điều trị hóa xạ tiền phẫu, hóa trị bổ trợ 

nên kéo dài từ 4 - 4,5 tháng. Nếu người bệnh chưa điều trị tiền phẫu, điều trị bổ trợ 



 
 

nên kéo dài từ 5,5 - 6 tháng. 

3.5. Hóa trị và điều trị đích giai đoạn tái phát di căn 

Điều trị bước 1: Được khuyến cáo nên kết hợp hóa trị và điều trị đích (tác nhân sinh 

học) tương ứng, trong đó, các điều trị đích kết hợp bao gồm: 

- Thuốc ức chế sinh mạch VEGF (bevacizumab). 

+ Có thể sử dụng kết hợp với FOLFOX, CAPOX, FOLFIRI. 

+ Kết hợp với phác đồ FOLFOXIRI được sử dụng trong một số trường hợp cần đạt 

được mục tiêu co nhỏ khối u. Phác đồ này cũng được chứng minh có lợi ích trên 

nhóm bệnh nhân BRAF đột biến. 

+ Trên bệnh nhân khó có thể điều trị tích cực, có thể sử dụng fluoro- pyrymidine 

(FP) kết hợp bevacizumab. 

- Liệu pháp kháng thể kháng EGFR nên được sử dụng: 

+ Kết hợp với FOLFIRI/FOLFOX trên bệnh nhân có RAS hoang dã và có tổn 

thương ung thư ở vị trí bên trái. 

+ Liệu pháp kháng EGFR không được sử dụng kết hợp với phác đồ nền tảng 

Capecitabine hoặc 5-FU dạng viên vì chưa có đủ dữ liệu. 

+ Trên bệnh nhân có RAS hoang dã, sử dụng bước 1 với kháng EGFR được chứng 

minh là đạt được tỉ lệ đáp ứng tốt hơn so với thuốc ức chế sinh mạch thông qua 

thử nghiệm pha III (CALGB 80405). Tùy vào mục tiêu điều trị, nếu cần đạt co 

nhỏ khối u thì cetuximab là một lựa chọn thích hợp hơn trong điều trị bước 1 so 

với bevacizumab. Cải thiện lợi ích sống còn os giữa hai nhóm tác nhân sinh học 

trên cho kết quả khác nhau giữa 2 thử nghiệm FIRE-3 và CALGB. 

Điều trị duy trì 

- Bệnh nhân được sử dụng FOLFOX/CAPOX hoặc FOLFIRI bước 1 (có thể kết hợp 

bevacizumab), được cân nhắc sử dụng điều trị duy trì sau 6 chu kì CAPOX hoặc 8 

chu kì FOLFOX 

- Điều trị duy trì tối ưu nhất là kết hợp fluoropyrimydine với bevacizumab. 

Bevacizumab không được khuyến cáo dùng đơn trị trong điều trị duy trì. 

- Bệnh nhân sử dụng bước 1 với FOLFOXIR1 (có thể cùng với bevacizumab) cân 



 
 

nhắc sử dụng điều trị duy trì bằng phác đồ fluoru-pyrimidine + bevacizumab. 

- Bệnh nhân sử dụng đơn trị liệu với fluorupyrimidine (kết hợp bevacizumab) trong 

bước 1 có thể tiếp tục sử dụng phác đồ này trong điều trị duy trì. cần thảo luận kĩ 

với bệnh nhân trước khi điều trị. 

Bước 2 

- Bệnh nhân đã sử dụng phác đồ có oxaliplatin ở bước 1, bước 2 nên sử dụng phác 

đồ có Irinotecan và ngược lại. 

- Bệnh nhân trước đó chưa sử dụng bevacizumab, có thể cân nhắc sử dụng bước 2 

với thuôc kháng sinh mạch (bevacizumab hoặc aflibercept). 

- Aflibercept chỉ được sử dụng kết hợp với FOLFIRI trong bước 2 trên bệnh nhân 

thất bại với điều trị bước 1 bằng phác đồ oxaliplatin 

- Bệnh nhân tiến triển nhanh với bước 1 bằng liệu pháp có kết hợp bevacizumab, cân 

nhăc sử dụng bước 2 tiêp tục với phác đồ kết hợp bevacizumab, aflibercept hoặc 

ramucirumab (chỉ kết hợp FOLFIRI). 

- Bệnh nhân RAS hoang dã, trước đó chưa sử dụng kháng EGFR (cetuximab), sử 

dụng bước 2 bằng phác đồ hóa trị kết hợp với kháng EGFR được ưu tiên lựa chọn 

- Bệnh nhân trước đó đã sử dụng phác đồ FOLFOXIRI ± bevacizumab ở bước 1, có 

thể sử dụng Regorafenib hoặc Trifluridine/tipiracil trong bước 2. 

Bước 3 

- Trên bệnh nhân RAS hoang dã, nếu trước đó chưa sử dụng kháng EGFR (cetuximab 

hoặc panitumumab), bước 3 có thể được điều trị với kháng EGFR. 

+ Kháng EGFR có thể sử dụng đơn trị liệu. 

+ Kết hợp kháng EGFR với Irinotecan có hiệu quả hơn sử dụng kháng EGFR đơn 

trị liệu (trên bệnh nhân đã thất bại với Irinotecan trước đó) 

+ Không có bằng chứng rõ ràng về lợi ích của việc sử dụng lại kháng EGFR cũng 

như dùng thay phiên các loại thuốc kháng EGFR sau khi đã thất bại với một loại 

thuốc kháng EGFR trước đó. 

- Regorafenib hoặc Trifluridine/tipiracil là một lựa chọn trong bước 3 trên bệnh nhân 

đã được điều trị trước đó hoặc không phù hợp với phác đồfluoropyrimidine, 



 
 

oxaliplatin, irrinotecan, bevacizumab và cetuximab (trên bệnh nhân RAS hoang 

dã). 

+ Regorafenib và Trifluridine/tipiracil được khuyến cáo sử dụng trên bệnh nhân 

bất kể tình trạng RAS, BRAF. 

+ Trifluridine/tipiracil có thể được sử dụng sau Regorafenib vì có dữ liệu trong thử 

nghiệm RECOURSE trên bệnh nhân thất bại với Regorafenib có lợi ích với 

Trifluridine/tipiracil. 

+ Regorafenib được chứng minh có lợi ích kéo dài sống còn không phụ thuộc tình 

trạng RAS, giảm nguy cơ tử vong ngay cả trên nhóm bệnh nhân chưa được dùng 

điều trị đích trước đó. 

- Liệu pháp miễn dịch với Pembrolizumab hoặc Nivolumab chỉ được sử dụng trên 

bệnh nhân có MSI-H hoặc dMMR 

Bước 4 

Regorafenib hoặc Triíluridine/tipiracil được chỉ định cho bệnh nhân trước đó đã 

điều trị với fluoropyrimidines, oxaliplatin, irinotecan, bevacizumab, cetuximab, 

panitumumab. 

4. Tiêu chuẩn ra viện 

- Lâm sàng: 

+ Hậu phẫu ổn định: BN toàn trạng ổn định, vết mổ khô, liền tốt, không sưng nề, 

rút hết dẫn lưu, ăn uống đại tiểu tiện được. 

+ Đủ liệu trình xạ trị  

+ Sau truyền hóa chất toàn thân, toàn trạng ổn định 

+ Giai đoạn muộn điều trị nội khoa, triệu chứng lâm sàng đỡ giảm, huyết động ổn 

định 

- Cận lâm sàng: Các xét nghiệm máu trong giới hạn cho phép. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Ung thư trực tràng tiến triển chậm và di căn muộn hơn so với các loại ung thư khác, 

tuy nhiên cần phải được phát hiện và chẩn đoạn ở giai đoạn sớm thì điều trị hiệu 

quả tốt hơn. 



 
 

- Tắc ruột: Khoảng 30% các trường hợp ung thư đại tràng phải phẫu thuật cấp cứu 

do biến chứng tắc ruột, hầu hết do khối u làm tắc lòng đại tràng, một số khác do 

thành đại tràng có khối u bị viêm, phù nề. 

- Thủng ruột: thường gặp ở bệnh nhân đến viện với hội chứng viêm phúc mạc hoặc 

tắc ruột. Việc quyết định xử trí tùy theo vị trí của lỗ thủng và tình trạng toàn thân 

của bệnh nhân. 

- Di căn: xuất hiện muộn ở niêm mạc thành bụng, gan, buồng trứng, các hạch, 

phổi, … 

VI.  THEO DÕI VÀ TIÊN LƯỢNG  

1. Theo dõi [1,24] 

- Khám lâm sàng 3-6 tháng/lần trong 2 năm đầu, 6 tháng/lần trong 3 năm tiếp theo. 

- Xét nghiệm CEA 3-6 tháng/lần trong 2 năm đầu, 6 tháng/lần trong 3-5 năm. 

- CT ngực/bụng/tiểu khung 3-6 tháng/lần trong 2 năm đầu, 6-12 tháng/lần đến 5 năm. 

- Chụp PET/CT: khi nghi ngờ tái phát hoặc di căn với CEA tăng mà các kỹ thuật 

chẩn đoán hình ảnh không phát hiện tổn thương. 

- Nội soi đại trực tràng trong năm đầu nếu chưa được thực hiện ở lần thăm khám ban 

đầu để chẩn đoán (VD do có tắc ruột), sau đó 3- 5năm/lần cho đến năm 75 tuổi. 

- Nội soi đại trực tràng sau 1 năm: 

+ Nếu u tuyến tiến triển, lặp lại sau 1 năm 

+ Nếu u tuyến không tiến triển, lặp lại sau 3 năm, sau đó 5 năm/lần. 

2. Tiên lượng 

- Tỷ lệ khỏi bệnh sau 5 năm là từ 40-60%. So với các ung thư đường tiêu hoá 

- Tiên lượng phụ thuộc vào giai đoạn bệnh: tỷ lệ sống 5 năm - giai đoạn I >90%, giai 

đoạn II > 60%, giai đoạn III > 30% và giai đoạn IV < 5%. 

- Một số yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến tiên lượng như: thể giải phẫu bệnh, độ mô 

học... 

VII. PHÒNG BỆNH 

- Ăn nhiều trái cây, rau và ngũ cốc: trái cây, rau và ngũ cốc chứa vitamin, khoáng 

chất, chất xơ và các chất chống oxy hóa đóng vai trò trong phòng chống ung thư 



 
 

- Hạn chế uống rượu 

- Bỏ thuốc lá không những giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng mà còn giảm nguy 

cơ nhiều loại ung thư khác như ung thư phổi, ung thư hạ họng 

- Tập thể dục ít nhất 30 phút trong ngày giúp tăng cường sức khỏe, sức đề kháng 

- Duy trì cân nặng hợp lý, tránh được béo phì và các bệnh có nguy cơ cao khi thừa 

cân, trong đó có ung thư đại tràng. 

VIII.   TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

-  BN nhập viện phẫu thuật: có các triệu chứng cơ năng như rối loạn đại tiện, đại tiện 

phân máu, đau bụng, hoặc tự sờ thấy u ổ bụng, hạch thượng đòn trái hoặc các triệu 

chứng di căn khác. Nội soi thấy khối u sùi đại trực tràng, có thể có xét nghiệm sinh 

thiết là Carcinoma biểu mô tuyến 

-  BN nhập viện điều trị hóa chất: sau PT cắt đoạn đại trực tràng vét hạch triệt căn từ 

giai đoạn IIB nguy cơ cao, giai đoạn III và giai đoạn IV.  

- BN nhập viện xạ trị: tân bổ trợ trước mổ hóa xạ trị đồng thời hoặc sau PT triệt căn, 

hóa trị với các trường hợp ung thư trực tràng T3-4, N(+). Xạ trị triệu chứng, cầm 

máu, di căn xương, di căn não… 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 C18 U ác của đại tràng  

2 C20 U ác của trực tràng  

3 K51 Viêm loét đại tràng chảy máu  



 
 

4 K52 Viêm dạ dày ruột và viêm đại tràng khác  

5 P63.5 Polyp đại tràng  

6 C78.5 U ác thứ phát của đại tràng và trực tràng  

7 D37.4 U tân sinh chưa rõ tính chất của đại tràng  

8 D12 
U lành của đại tràng, trực tràng, hậu môn và 

ống hậu môn 
 

9 D37.5 U tân sinh chưa rõ tính chất của trực tràng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ 

 

I. KHÁI NIỆM  

Ung thư phổi là ung thư phổ biến nhất trên toàn thế giới. Tỷ lệ mắc ung thư phổi 

rất khác biệt giữa các nước. Ở Mỹ, ung thư phổi là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở 

cả 2 giới, năm 2014 ước tính có khoảng 224.210 ca mới mắc và có khoảng 159.260 

ca tử vong do căn bệnh này. Tại Việt Nam theo ghi nhận ung thư quốc tế 2010, tỷ lệ 

mắc chuẩn hóa theo tuổi (ASR) ở nam là 35,1/100.000 dân, đứng đầu trong các loại 

ung thư ở nam, ở nữ là 13,9/100.000 dân đứng thứ 5 sau ung thư cổ tử cung, vú, dạ 

dày và đại trực tràng. Tỷ lệ tử vong chuẩn hóa theo tuổi là 33,3/100.000 dân ở nam và 

12,8/100.000 dân ở nữ. 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Thuốc lá: ước tính 80 – 90% ung thư phổi liên quan đến thuốc lá. Nguy cơ ung thư 

phổi tăng theo thời gian và số lượng thuốc lá. Một người hút một gói thuốc mỗi 

ngày có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 20 lần người không hút thuốc. Nguy cơ 

ung thư phổi do hút thuốc thụ động cũng được ghi nhận: người sống cùng nhà với 

người hút thuốc tăng 30% nguy cơ ung thư phổi so với người không cùng hoàn 

cảnh. 

- Tiếp xúc amian: người hút thuốc có tiếp xúc amian có nguy cơ cao gấp 90 lần người 

không tiếp xúc 

- Bụi phóng xạ và radon: làm tăng nguy cơ ung thư phổi, người tiếp xúc với mức độ 

radon cao tại nhà ở dễ mắc ung thư phổi 

- Nhiễm khuẩn: siêu vi bướu nhú ở người (HPV) được quy cho là một nguyên nhân 

gây ung thư phổi. Gần 25% ung thư phổi trên người không hút thuốc có thể liên 

quan đến HPV. Chứng đa bướu nhú tái diễn có thể gây ho, tắc nghẽn hô hấp mạn 

tính và thoái hóa ác tính. Nhiễm HPV 16/18 thường đi kèm đột biến p53. 

- Di truyền: một vài đột biến di truyền là yếu tố liên quan. Đột biến T790M xẩy ra 

trên tế bào mầm kèm theo ung thư biểu mô tuyến của phổi. 



 
 

- Ô nhiễm không khí: khói bụi trong không khí ô nhiễm có thể làm tăng nguy cơ mắc 

ung thư phổi, đặc biệt là ung thư biểu mô tuyến. 

III. CHẨN ĐOÁN [1] [2] [3] 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng [1] [2] 

1.1.1. Những biểu hiện của bệnh tại chỗ 

- Ho: là triệu chứng hay gặp nhất ở người bệnh ung thư phổi, có thể ho ra đờm nhuốm 

ít máu. Mức độ nghi ngờ tăng lên khi thấy các triệu chứng dai dẳng hoặc tái diễn, 

đặc biệt ở các người bệnh có tiền sử hút thuốc. Chảy máu số lượng lớn trong ung 

thư phổi có thể gây tử vong nhanh ở một số trường hợp. 

- Đau ngực: Là triệu chứng thường gặp, có thể xảy ra ở ung thư phổi giai đoạn rất 

sớm mà không có xâm lấn màng phổi, thành ngực hoặc trung thất. 

- Khó thở: là triệu chứng khá thường gặp trong ung thư phổi. Các nguyên nhân gây 

khó thở ở người bệnh ung thư phổi bao gồm: khối u gây tắc nghẽn khí quản, phế 

quản gốc, do tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng ngoài tim hoặc người bệnh có 

bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính kèm theo. 

- Hội chứng nhiễm trùng phế quản – phổi: Viêm phổi, áp xe phổi có thể xuất hiện 

sau chỗ hẹp phế quản do khối u. Khối u chèn ép khí phế quản gây ứ đọngđờm làm 

tăng khả năng nhiễm trùng, bên cạnh đó khi có viêm phổi, áp xe phổi việc dẫn lưu 

đờm, mủ bị hạn chế. 

1.1.2. Những biểu hiện của bệnh tiến triển tại chỗ 

- Hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên (TMCT): nhức đầu, chóng mặt, tím mặt, phù 

kiểu áo choàng, tĩnh mạch cổ nổi to. Tùy theo vị trí tắc mà phù và tuần hoàn bằng 

hệ có thể có mức độ và hình thái khác nhau. 

- Triệu chứng chèn ép thực quản: khó nuốt hoặc nuốt đau do khối u hoặc hạch chèn 

ép thực quản. Lúc đầu là thức ăn rắn, sau với thức ăn lỏng, rồi cả nước uống. 

- Triệu chứng chèn ép, thần kinh. 

- Chèn ép thần kinh quặt ngược trái: nói khàn, có khi mất tiếng hoặc giọng 

- đôi. 



 
 

- Chèn ép thần kinh giao cảm cổ: đồng tử co lại, khe mắt nhỏ, mắt lõm sâu làm mi 

mắt như sụp suống, gò má đỏ lên bên tổn thương (Hội chứng Claude-Ber-nard-

Horner). 

- Chèn ép thần kinh giao cảm lưng: tăng tiết mồ hôi một bên. 

- Chèn ép thần kinh phế vị: hồi hộp chống ngực, tim đập nhanh. 

- Chèn ép dây thần kinh hoành: nấc, đau vùng cơ hoành, khó thở do liệt cơ hoành. 

- Chèn ép đám rối thần kinh cánh tay: đau vai lan ra mặt trong cánh tay, có rối loạn 

cảm giác. 

- Tràn dịch màng tim: xuất hiện 5-10% người bệnh ung thư phổi. Tràn dịch màng 

tim xảy ra điển hình ở các nguời bệnh tiến triển tại chỗ. 

- Tràn dịch màng phổi: khoảng 15% người bệnh ung thư phổi lúc chẩn đoán. Cần 

chọc dò màng phổi để xác định nguồn gốc của tràn dịch. 

- Chèn ép ống ngực chủ: gây tràn dưỡng chấp màng phổi, có thể kèm theo với phù 

cánh tay trái hoặc tràn dưỡng chấp ổ bụng. 

1.1.3. Các hội chứng cận u 

1.1.4. Các hội chứng nội tiết 

- Hội chứng tăng tiết ADH không phù hợp tổ chức. 

- Tăng can xi huyết không do di căn. 

- Hội chứng Cushing. 

- Vú to ở nam giới. 

- Các hội chứng thần kinh: 

- Bệnh lý thần kinh cảm giác bán cấp. 

- Hội chứng nhược cơ Lambert-Enton. 

- Giả tắc ruột non 

- Viêm não tủy. 

- Bệnh võng mạc do ung thư. 

- Bệnh xương: 

- Bệnh xương khớp phì đại. 

- To đầu chi. 



 
 

- Các hội chứng thận. 

- Viêm cầu thận. 

- Hội chứng thận hư. 

- Huyết học: 

- Thiếu máu. 

- Tăng bạch cầu ái toan. 

- Huyết khố 

- Ban xuất huyết giảm tiểu cầu 

1.1.5. Những biểu hiện của bệnh lan tràn ngoài lồng ngực 

- Di căn não: ung thư phổi là nguyên nhân thường gặp của di căn não. Các biểu hiện 

của di căn não đa dạng tùy thuộc vào vị trí tổn thương và mức độ phù não. Người 

bệnh có thể biểu hiện đau đầu, nôn, buồn nôn, co giật, lú lẫn, liệt các dây thần kinh 

sọ. 

- Di căn xương: ung thư phổi có thể di căn tới bất kể xương nào, trong đó các xương 

trục (gồm xương xọ, cột sống) và các xương dài dễ bị di căn nhất. 

- Di căn gan, tuyến thượng thận và hạch trong ổ bụng: đây là những vị trí di căn khá 

thường gặp trong ung thư phổi và thường có tiên lượng xấu. 

- Các vị trí di căn khác: Di căn đôi khi thấy ở các vị trí khác như da, mô mềm, ruột, 

tụy, buồng trứng và tuyến giáp. 

- Các triệu chứng toàn thân: Bao gồm: Sốt, sút cân, chán ăn, mệt mỏi. 

1.2. Cận lâm sàng [1] [2] 

- Mô bệnh học: Là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán ung thư phổi không tế bào nhỏ. 

Bệnh phẩm trước phẫu thuật là mảnh sinh khiết qua nội soi phế quản, hoặc sinh 

thiết kim nhỏ xuyên thành ngực có hoặc không có sự hướng dẫn của CT Scannerner 

hoặc bệnh sau phẫu thuật. 

- Tế bào học: Với các bệnh phẩm như đờm, dịch chải rửa phế quản, chất quét tổn 

thương qua soi phế quản, phiếm đỗ áp các mảnh sinh thiết, bệnh phẩm sau phẫu 

thuật, chọc hút kim nhỏ xuyên thành phế quản hoặc chọc hút kim nhỏ xuyên thành 

ngực. 



 
 

- Nội soi phế quản: Giúp quan sát được tổn thương vùng trung tâm và vùng giữa(ống 

mềm chỉ soi được đến nhánh phế quản thứ 6).Tổn thương đại thể gặp 3 hình 

thái:sùi,loét,tham nhiễm.Qua đó,sinh thiết tổn thương làm chẩn đoán tế bào học,mô 

bệnh học. 

- Chụp phổi thẳng, nghiêng: Là phương pháp cơ bản để phát hiện đám mờ ở phổi, 

giúp xác định được vị trí, kích thước, hình thái tổn thương (u và hạch), các tổn 

thương khác kém theo.Trên phim nghiêng có thể thấy hạch to trung thất, từ đó 

hướng tới những phương pháp chẩn đoán hình ảnh sâu sắc hơn. 

- Chụp CT Scanner lồng ngực: Là phương pháp có hiệu quả cao nhất cho việc đánh 

giá khối u, hạch và trung thất. Nó cho phép quan sát được khối u < 1cm (nhưng 

không thấy được những tổn thương < 0,5cm), những tổn thương ở vị trí bị che lấp 

bởi trung thất và cơ hoành không thấy được trên phim X-quang thường, đánh giá 

mức độ lan rộng của khối u và tình trạng hạch. Các hạch hạch huyết có đường kính 

≥ 1cm trên phim CT Scanner đều được coi là hạch bất thường, 90% hạch trung thất 

có đường kính > 2cm là hạch di căn 

- Chụp MRI: Cho thấy những tổn thương < 0,5cm, giúp định vị được tổn thương, đặc 

biệt với những khối u ở đỉnh phổi, vùng trên cơ hoành, màng tim, mạch máu lớn và 

thành ngực và thêm thông tin về tình trạng khối u xâm lấn các cấu trúc, tình trạng 

di căn hạch trung thất. 

- Chụp CT Scanner hoặc MRI sọ não: khi nghi ngờ di căn não. 

- Siêu âm ổ bụng: Xác định di căn gan, hạch ổ bụng, tuyến thượng thận. Trường hợp 

cần thiết có chỉ định chụp CT ổ bụng. 

- Xét nghiệm chỉ điểm ung thư NSE, CEA, SCC, Cyfra21.1: góp phần khẳng định 

chẩn đoán, tiên lượng và theo dõi nhưng không đặc hiệu. 

- Các xét nghiệm đánh giá tình trạng toàn thân: 

+ Tế bào hạch ngoại vi 

+ Công thức máu lase, tốc độ máu lắng, đông máu cơ bản PT, APTT, Fibrinogen. 

+ Sinh hóa máu: glucose, ure, creatinin, got, gpt, điện giải đồ, proten TP, albumin, 

calci ion hóa 



 
 

+ Điện tim đồ 

Tùy từng trường hợp cụ thể và bệnh lí kèm theo phải làm thêm một số xét nghiệm 

khác để chẩn đoán, tiên lượng và điều trị 

2. Chẩn đoán phân biệt [2] 

2.1. Viêm phổi 

Chụp Xquang phổi kiểm tra lại sau điều trị kháng sinh một tháng. 

2.2. Áp xe phổi 

Dựa vào: Hội chứng nhiễm trùng, chụp Xquang: hình hang, đáp ứng với điều trị 

kháng sinh. 

2.3. Tràn dịch màng phổi 

Nếu là ung thư phổi thì sau chọc hết dịch chụp Xquang lại có hình ảnh khối u. 

3. Chẩn đoán giai đoạn [1] [2] [3] 

- T: Khối u nguyên phát 

- T0: Không tìm thấy khối u nguyên phát 

- Tx: Chua thấy u nguyên phát, chỉ có chẩn đoán tế bào (+) 

- Tis: Ung thư tại chỗ 

- T1: Đường kính u ≤ 3cm, xung quanh là tổ chức lành. Soi phế quản chưa thấy tổn 

thương phế quản gốc, chỉ ở phân thùy hoặc xa hơn. 

- T1a: Đường kính u ≤ 2cm. 

- T1b: Đường kính u > 2cm nhưng ≤ 3cm. 

- T2: Khối u > 3cm nhưng ≤ 7cm hoặc khối u dù nhỏ nhưng tổn thương phế mạc 

tạng, gây xẹp thùy phổi hoặc viêm phổi do bí tắc phế quản vùng rốn phổi. Soi phế 

quản thấy tổn thương phê quản thùy hoặc phế quản gốc nhưng cách carina ≥2 cm. 

- T2a: Đường kính u > 3cm nhưng ≤ 5cm. 

- T2b: Đường kính u > 5cm nhưng ≤ 7cm. 

- T3: Khối u có kích thước > 7cm hoặc có xâm lấn thành ngực, cơ hoành, phế mạc 

trung thất, màng ngoài tim. Soi phế quản thấy tổn thương phế quản gốc, cách carina 

< 2cm nhưng chưa xâm lấn carina. Hoặc tổn thương di căn nốt cùng thùy phổi. 



 
 

- T4: U mọi kích thước có xâm lấn trung thất, tim hoặc mạch máu lớn, khí quản, thân 

đốt sống, carina, di căn nốt ở khác thùy cùng bên phổi 

- N: Hạch khu vực 

- N0: Không có hạch khu vực. 

- N1: Tổn thương hạch cạnh phế quản hoặc hạch rốn phổi cùng bên. 

- N2: Tổn thương hạch trung thất cùng bên hoặc hạch dưới carina. 

Giai đoạn IA 
T1a N0 M0 

T1b N0 M0 

Giai đoạn IB T2a N0 M0 

Giai đoạn IIA 

T1a N1 M0 

T1b N1 M0 

T2a N1 M0 

T2b N0 M0 

Giai đoạn IIB 
T2b N1 M0 

T3 N0 M0 

Giai đoạn IIIA 

T1 N2 M0 

T2 N2 M0 

T3 N1 M0 

T3 N2 M0 

T4 N0 M0 

T4 N1 M0 

Giai đoạn IIIB 

T1 N3 M0 

T2 N3 M0 

T3 N3 M0 

T4 N2 M0 

T4 N3 M0 

Giai đoạn IV Bất kỳ T Bất kỳ N M1 



 
 

- N3: Tổn thương hạch trung thất đổi bên, rốn phổi đổi bên, hạch thượng đòn hoặc 

hạch vùng cơ thang cùng bên hoặc đối bên. 

- M: di căn xa 

- M0: Chưa có di căn xa 

- M1: Có di căn xa 

- M1a: U vệ tinh ở tùy phổi đối bên, u màng phổi, tràn dịch màng phổi hay màng tim 

ác tính có tế bào ung thư.M1b: di căn xa 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Hướng điều trị [1] [2] [3] 

1.1. Giai đoạn I, IIA và IIB (T1-2, N0-1) 

- Phẫu thuật cắt bỏ u và làm sơ đồ hạch trung thất. 

- Trong một số trường hợp hạch trung thất được phát hiện khi phẫu thuật (N2) thì khi 

đó việc đánh lại giai đoạn và khả năng phẫu thuật sẽ đc xem xét lại để thay đổi điều 

trị cho thích hợp, điều trị như giai đoạn IIIA. 

- Giai đoạn I cắt thùy phổi có thể cứu chữa được 60-80% số người bệnh. Khoảng 

20% trong nhóm này có chống chỉ định điều trị phẫu thuật nhưng nếu chức năng 

phổi tốt nguời bệnh có thể điều trị căn bằng xạ phẫu hoặc xạ ngòai 

- Quan điểm điều trị cho những người bệnh giai đoạn IA (T1ab, N0) có diện cắt 

dương tính (R1, R2) có thể là: cắt lại (ưa chuộng hơn cả), hóa xạ trị hoặc xạ trị đơn 

thuần, người bệnh giai đoạn IA (T1ab, N0) có diện cắt âm tính R0 được theo dõi là 

đủ không cần điều trị bổ trợ 

- Người bệnh giai đoạn IB (T2ab, N0) diện cắt âm tính cũng thường được theo dõi, 

hóa trị bổ trợ được khuyên dùng cho các trường hợp có nghuy cao như: u biệt hóa 

thấp, xâm lấn mạch, bóc tách u, bờ gần, đường kính u > 4cm, xâm lấn màng phổi 

lá tạng và NX. Nếu diện cắt dương tính ở những người bệnh gian đoạn này IB 

(T2ab, N0 thì người bệnh nên được cắt bỏ sau đó hóa xạ trị tuần tự hoặc nếu không 

cắt lại thì điều trị bằng hóa-xạ trị đồng thời hoặc tuần tự. 

- Đối với nguời bệnh giai đoạn IIA, IIB 9T1ab-2ab, N1), bờ âm tính thì nên hóa trị 

bổ trợ. Còn nếu người bệnh có những yếu tố không thuận lợi như vét hạch trung 



 
 

thất không thỏa đáng, hạch phá vỡ vỏ, nhiều hạch rốn phổi và cắt sát bờ thì nên hóa 

trị đồng thời hoặc tuần tự. Đối với người bệnh (T1ab-2ab, N1 bờ dương tính thì có 

2 quan điểm 1) cắt lại và hóa trị bổ trợ, 2) hóa-xạ trị đồng thời hoặc tuần tự.  

1.2. Giai đoạn IIB (T3, N0), IIIA, IIIB [2] [3] 

- Đối với IIB (T3, N0) và IIIA (T3,4 N1), quan điểm điều trị phụ thuộc vào vị trí u 

vì dụ như u ở thùy trên, thành ngực, gần đường thở hay trung thất. 

- Đối với những u cắt bỏ được T3 xâm nhập N 0-1 (giai đoạn IIB) ở thùy trên sau 

phẫu thuật nếu bờ âm tính sau đó nên hóa-xạ trị xen kẽ ví dụ như xạ trị trước tiếp 

sau là hóa chất. Nếu bờ dương tính thì hóa-xạ trị đồng thời hoặc tuần tự. 

- Nếu nguời bệnh có u thùy trên, không cắt bỏ được nhưng sát bờ thì nên hóa trị xạ 

đồng thời trước sau đó đánh giá lại trước phẫu thuật. 

- Đối với những nguời bệnh có u thùy trên, không cắt bỏ đc (T4 xâm lấn, N0-1),thì 

nên điều trị bằng xạ trị triệt căn và hóa chất, ví dụ như hóa-xạ trị đồng thời triệt căn. 

- Phẫu thuật cắt bỏ cho những bệnh nhân có các khối u ở thành ngực, gần đường hô 

hấp, hoặc là trung thất (T-4, N0-1). Ngoài ra cũng có một số quan điểm điều trị 

khác như hóa chất hoặc hóa-xạ trị đồng thời trước mổ. 

- Đối với người bệnh giai đoạn IIIA và hạch trung thất dương tính T1-3, N2, điều trị 

dựa vào tìm kiếm đánh giá mô bệnh học của hạch trung thất (bao gồm nội soi trung 

thất, mở trung thất, chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫn CT), nội soi phế quản,MRI 

não,PET/CT, chức năng không khí phổi, nên được làm nếu trước đó chưa làm, 

nguời bệnh có hạch trung thất âm tính ưu tiên cho phẫu thuật. 

- Nếu giai đoạn IIIA T1,2 N2 được phát hiện trong khi phẫu thuật thì sẽ được xử trí 

như sau: nếu diện cắt âm tính R0 thì hóa trị trước sau đó xạ trị. Nếu diện cắt dương 

tính R1, R2 thì hóa xạ trị đồng thời hoặc tuần tự. (R0: không còn tổn thương, R1: 

còn tổn thương vi thể, R2: còn tổn thương đại thể). 

- Khi xuất hiện di căn phổi thì những người bệnh đó thường có những di căn toàn 

thân khác phối hợp như vậy tiên lượng sẽ rất xấu và nguời bệnh không thể phẫu 

thuật được. Mặc dầu vậy tuy không phổ biến lắm nhưng những người bệnh có di 

căn phổi không di căn hệ thống thì tiên lượng tốt hơn và vẫn có thể phẫu thuật. 



 
 

Nhưng bệnh nhân có di căn phổi riêng biệt ở cùng 1 thùy hay ở phổi cùng bên có 

tiềm năng điều trị khỏi bằng phẫu thuật, tỷ lệ sống sau 5 năm khoảng 30%. Các di 

căn trong phổi mới đây đã được hạ thấp giai đoạn trong phân loại TNM lần thứ 7 

năm 2010. Sau khi phẫu thuật thì hóa xạ trị đồng thời sẽ được khuyến cáo cho 

những trường hợp bờ dương tình và hóa chất cho những trường hợp bờ âm tính. 

- Đối với T4 không cắt bỏ được N0,1, không có tràn dịch màng phổi thì điều trị bằng 

hóa xạ trị đồng thời sau đó là hóa chất (theo cá thể). Ở nhóm người bện giai đoạn 

IIIA, N2, điều trị tiền phẫu bằng hóa trị phác đồi có cisplatin sẽ đưa số người bệnh 

mổ lên 65%-75% và tỷ lệ sống sau 3 năm là 27%-28%. Đối với các trường hợp 

được xác định là N2 trên lâm sàng thường có tiên lượng xấu, tỷ lệ sống thêm sau 5 

năm chỉ có 2% người bệnh. 

1.3. Giai đoạn tiến xa tại chỗ IIIB 

- Giai đoạn IIIB bao gồm 2 nhóm: 1) T1-3 N3 và 2) T4 N2-3: không cắt bỏ được, 

nên được điều trị hóa xạ trị đồng thời còn hoá chất củng cố sau đó hiện vẫn chưa 

được ủng hộ hoàn toàn. 

- Trong một số trường hợp, có thể điều trị hóa chất, điều trị đích (theo cá thể). 

1.4. Giai đoạn IV 

- Tràn dịch màng phổi, màng tim theo phân loại mới năm 2010 được xếp vào giai 

đoạn IV, M1a: điều trị triệu chứng là rất cần thiết và nguời bệnh có thể phải đặt 

cateter màng phổi, gây xơ dính màng phổi, mở cửa sổ tim. 

- Trường hợp di căn não đơn độc có thể phẫu thuật cắt bỏ nhân di căn sau đó xạ trị 

toàn não, tỷ lệ sống thêm 5 năm là 105-20% và sống thêm trung bình 40 tuần. 

- Di căn tuyến thượng thận khá hay gặp trong ung thư phổi, chiếm khoảng 33% khi 

mổ xác. Tuy nhiên có rất nhiều khối u thượng thận không phải là ác tính. Vì vậy 

khi ung thư phổi có khối u tuyến thượng thận thì nên được sinh thiết để loại trừ u 

lành tính. Trường hợp u phổi có thể cắt triệt căn được thì cũng có một số quan điểm 

khác lại không tán thành và cho rằng nên lựa chọn phương pháp điều trị hệ thống 

trong trường hợp này. 



 
 

1.5.  Điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tái phát 

1.5.1. Tái phát tại chỗ 

- U, hạch tái phát chèn ép ống khí-phế quản gốc gây khó thở: điều trị đặt stent, xạ trị. 

Phãu thuật hoặc laser 

- Tái phát vị trí u nguyên phát: xử trí bằng phương pháp phẫu thuật hoặc xạ trị (3D-

CRT hoặc SBRT). 

- Tái phát hạch trung thất, hạch sau phẫu: điều trị hóa xạ trị đồng thời hoặc điều trị 

đích. 

- U tái phát gây ho máu hoặc chèn ép tĩnh mạch chủ: xử trí bằng phẫu thuật, xạ trị, 

đặt stent hoặc dùng laser. 

1.5.2. Tái phát di căn xa 

- Di căn nào, xương, tuyến thượng thận, gan, hạch ổ bụng… Cân nhắc điều trị thuốc 

đích dựa trên xét nghiệm đột biến EGFR, ALK. 

- Nguời bệnh tái phát di căn xương có thể điều trị triệu chứng bằng xạ trị giảm đau, 

bisphosphonate. 

2. Điều trị cụ thể [1] [2] [3] 

2.1. Phẫu thuật điều trị ung thư phổi  

2.1.1. Chỉ định và chống chỉ định 

Chỉ định phẫu thuật cho ung thư phổi nguyên phát có lợi khi u còn khu trú trong 

lồng ngực. Mục đích của phẫu thuật là lấy trọn u nguyên phát và tất cả những hạch 

nghi ngờ di căn. Nguyên tắc phẫu thuật là bảo vệ nhu mô phổi còn lại và tăng tỷ lệ 

sống. 

2.1.1.1. Chỉ định 

- Thể trạng chung của người bệnh còn tốt, chỉ số Kanosfky ≥ 80. 

- Chức năng hô hấp chưa rối loạn nhiều. 

- Tổn thương còn khu trú (theo phân loại TNM, chỉ phẫu thuật cho những trường hợp 

ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn I-IIIA). 

2.1.1.2. Chống chỉ định 

- Khi có di căn xa: di căn phổi khác thùy, di căn phổi đối bên, gan, xương, não. 



 
 

- Tràn dịch màng phổi ác tính. 

- Hội chứng Claude Bernard Horners (sụp mi, nhãn cầu nhỏ, tụt về sau, nửa mặt đỏ). 

- Liệt dây thần kinh hoành. 

- Chèn ép, tham nhiễm thực quản gây khó nuốt, nuốt nghẹn. 

2.1.2. Phương pháp phẫu thuật 

- Phương pháp phẫu thuật trong ung thư phổi bao gồm: 

+ Cắt phổi điển hình: bao gồm cắt thùy hoặc cắt 2 thùy phổi và cắt hoàn toàn phổi; 

+ Cắt không điển hình: còn gọi là cắt giới hạn, cắt phổi hình chêm; 

+ Cắt rộng trong ung thư phổi, bao gồm: cắt phần nhu mô khối u lẫn các cấu trúc 

bị xâm lấn. 

- Với những người bệnh còn chỉ định phẫu thuật thì phương pháp phẫu thuật được 

lựa chọn nhiều nhất là cắt thùy phổi, cắt toàn bộ phổi ít được lựa chọn. trong nhiều 

nghiên cứu độc lập cho thấy cắt toàn bộ phổi đặc biệt là phổi phải gặp nhiều nghuy 

cơ, biến chứng nặng và tỷ lệ tử vong cao. 

- Nạo vét hạch triệt để là lấy bỏ tất cả các hạch và tổ chức mỡ quanh hạch. 3. 

2.2. Xạ trị  

2.2.1. Chỉ định xạ trị 

- Điều trị triệt căn 

- Ung thư phổi giai đoạn I, IIa (T1-2N0-1) chống chỉ định điều trị phẫu thuật. 

- Ung thư phổi giai đoạn IIB (T3N0-1) đặc biệt khối u đỉnh phổi có hội chứng 

- Pancoast (thường kết hợp với điều trị phẫu thuật + hóa trị) 

- Ung thư phổi giai đoạn IIIa-b (có kết hợp với h trị) 

- Xạ trị hậu phẫu khi N2 hoặc diện cắt còn tổ chức ung thư. 

- Điêu trị triệu chứng 

- Xạ trị giảm đau, cầm máu 

- Xạ trị chống chèn ép trong hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên, di căn não, chống 

chén ép tủy. 

2.2.2. Các phương pháp xạ trị 

- Xạ trị 3D 



 
 

- Ung thư phổi không tế bào nhỏ: 60-70Gy, phân liều 2Gy/ngày 

- Xạ trị hậu phẫu: 50Gy, nếu diện cắt + liều xạ 60Gy 

- Xạ trị định vị (SBRT) được chỉ định cho những người bệnh giai đoạn I,II chống chỉ 

định điều trị phẫu thuật, bệnh nhân từ chối phẫu thuật, những người bệnh có nguy 

cơ cao như tuổi ≥ 75, chức năng phổi kém. Nhiều thử nghiệm lâm sàng cho thấy xạ 

trị định vị cho kết quả về tỷ lệ kiểm soát tại chỗ và thời gian sống thêm tương đương 

với điều trị phẫu thuật. 

- Kỹ thuật xạ trị hiện đại: Các kỹ thuật xạ trị mới như IMRT, xạ trị 4D, xạ trị IGRT, 

xạ trị hạt Proton giúp cải thiền kiểm soát tại chỗ, giảm liều xạ tại các cơ quan lành 

và nâng cao hiệu quả điều trị. 

2.3. Hóa trị  

2.3.1. Phác đồ hoá xạ trị đồng thời 

Cisplatin + Etoposide + Xạ trị 

Cisplantin 50mg/m2, TM, ngày 1,8,29,36 NaCl 0.9% 1-3 giờ 

Etoposide 
50mg/m2,TM, ngày 1-5 và 29-

33 
NaCl 0.9%, Glucose 5% 30-60 phút 

Xạ trị 180 cGy/ngày Tổng liều 4500Gy  

Carboplantin + Paclitaxel + Xạ trị 

Carboplatin 
AUC=2, TM hàng tuần, 

trong 5 tuần 
NaCl 0.9%, Glucose 5% 30-60 phút 

Paclitaxel 
45mg/m2, TM, hàng tuần, 

trong 5 tuần 
NaCl 0.9%, Glucose 5% >1 giờ 

Xạ trị 200 cGY/ngày Tổng liều 6300Gy  

Sau 3-4 tuần kết thúc hóa xạ đồng thời, dùng thêm 2 chu kì hóa chất phác đồ sau: 

Carboplatin AUC 6, TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% >1 giờ 

Paclitaxel 200mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% >3 giờ 

Chu kỳ 21  



 
 

 

2.3.2. Hóa trị bổ trợ 

- Paclitaxel + Carboplatin 

Paclitaxel 175-200mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% >3 giờ 

Carboplatin AUC 6, TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% >1 giờ 

Chu kỳ 21 ngày (4 chu kỳ) 

- Bổ sung nước điện giải, theo dõi chức năng thận. 

- Thuốc dự phòng phản ứng dị ứng thuốc: Dexamethason 20mg, kháng hista-mine 

H1 (Diphenylhydramine 25 đến 50mg), Kháng histamine H2 (Cimetidine 400mg, 

Ranitidine 50mg hoặc famotidine 20mg) TM trước truyền 30 phút. 

- Vinorelbine + Cisplatin 

Vinorelbine 
25mg/m2,TM, hàng tuần × 16 

tuần 
NaCl 0.9%, Glucose 5% 15 phút 

Cisplatin 50mg/m2,TM, ngày 1,8 NaCl 0.9%, Glucose 5% 1-3 giờ 

Cisplatin lặp lại mỗi 28 ngày (4 chu kỳ) 

Lưu ý:  Khuyến cáo GCSF dự phòng 

Bổ sung nước điện giải, theo dõi chức năng thận. 

- Gemcitabine + Cisplatin 

Gemcitabine 1000-1250mg/m2,TM, ngày 1,8,15 NaCl 0.9% 15 phút 

Cisplatin 75-80mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9% 1-3 giờ 

Chu kỳ 28 ngày 

Hoặc 

Gemcitabine 1000-1250mg/m2,TM, ngày 1,8,15 NaCl 0.9% 30-60 phút 

Cisplatin 75-80mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9% 1-3 giờ 

Chu kỳ 21 ngày 

- Bổ sung nước điện giải, theo dõi chức năng thận 

EP.   

Etoposide 100mg/m2,TM, ngày 1-3 NaCl 0.9%, Glucose 5% 1 giờ 



 
 

Cisplatin 100mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9% 1-3 giờ 

Chu kỳ 21-28 ngày 

- Bổ sung nước điện giải, theo dõi chức năng thận. 

- Khuyến cáo GCSF dự phòng. 

Docetaxel + Cisplatin 

Docetaxel 75mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% >1 giờ 

Cisplatin 75mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9% 1-3 giờ 

Chu kỳ 21 ngày 

Khuyến cáo GCSF: 

- Bổ sung nước điện giải, theo dõi chức năng thận. 

- Thuốc dự phòng phản ứng dị ứng thuốc: Dexamethason 20mg, kháng hista-mine 

- H1 (Diphenylhydramine 25 đến 50mg), Kháng histamine H2 (Cimetidine 400mg, 

- Ranitidine 50mg hoặc famotidine 20mg) TM trước truyền 30 phút. 

Docetaxel +Carboplatin 

Docetaxel 75mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% >1 giờ 

Carboplatin AUC 6, TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% >1 giờ 

Chu kỳ 21 ngày 

Khuyến cáo GCSF: 

- Bổ sung nước điện giải, theo dõi chức năng thận. 

- Thuốc dự phòng phản ứng dị ứng thuốc: Dexamethason 20mg, kháng hista-mine 

- H1 (Diphenylhydramine 25 đến 50mg), Kháng histamine H2 (Cimetidine 400mg, 

- Ranitidine 50mg hoặc famotidine 20mg) TM trước truyền 30 phút. 

Paclitaxel + Cisplatin 

Paclitaxel 135mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% >2 giờ 

Cisplatin 75mg/m2,TM, ngày 2 NaCl 0.9% 1-3 giờ 

Chu kỳ 21 ngày 

Thuốc dự phòng phản ứng dị ứng thuốc: Dexamethason 20mg, kháng hista-mine 

H1 (Diphenylhydramine 25 đến 50mg), Kháng histamine H2 (Cimetidine 400mg, 

Ranitidine 50mg hoặc famotidine 20mg) TM trước truyền 30 phút. 



 
 

Hoặc: 

Paclitaxel 175mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% >3 giờ 

Cisplatin 80mg/m2,TM, ngày 2 NaCl 0.9% 1-3 giờ 

Chu kỳ 21 ngày 

- Bổ sung nước điện giải, theo dõi chức năng thận. 

- Thuốc dự phòng phản ứng dị ứng thuốc: Dexamethason 20mg, kháng hista-mine 

- H1 (Diphenylhydramine 25 đến 50mg), Kháng histamine H2 (Cimetidine 400mg, 

- Ranitidine 50mg hoặc famotidine 20mg) TM trước truyền 30 phút. 

Paclitaxel + Carboplantin 

Paclitaxel 200-225mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% 3 giờ 

Carboplantin AUC 6, TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% 30-60 phút 

Chu kỳ 21 ngày 

- Bổ sung nước điện giải, theo dõi chức năng thận. 

- Thuốc dự phòng phản ứng dị ứng thuốc: Dexamethason 20mg, kháng hista-mine 

- H1 (Diphenylhydramine 25 đến 50mg), Kháng histamine H2 (Cimetidine 400mg, 

- Ranitidine 50mg hoặc famotidine 20mg) TM trước truyền 30 phút. 

Hoặc: 

Paclitaxel 

75mg/m2,TM, hàng tuần 

×12 
NaCl 0.9%, Glucose 5% >1 giờ 

Carboplantin AUC 6, TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% 30-60 phút 

Chu kỳ 28 ngày 

Gemcitabine + Cisplatin 

Gemcitabine 

1000mg/m2,TM, ngày 

1,8,15 
NaCl 0.9% 30-60 phút 

Cisplatin 75mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9% 1-3giờ 

Chu kỳ 28 ngày 

Bổ sung nước điện giải, theo dõi chức năng thận. 

Khuyến cáo GCSF dự phòng. 



 
 

Hoặc: 

Gemcitabine 1200-1250mg/m2,TM, ngày 1,8 NaCl 0.9% 30-60 phút 

Cisplatin 75-80mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9% 1-3giờ 

Chu kỳ 21 ngày 

Gemcitabine + Carboplantin 

Gemcitabine 1000 hoặc 1250mg/m2,TM, ngày 1,8 NaCl 0.9% 30-60 phút 

Carboplantin AUC 5, TM, ngày 1 
NaCl0.9%, 

Glucose 5% 
30-60 phút 

Chu kỳ 21 ngày 

Vinorelbine + Cisplatin 

Vinorelbine 
25 hoặc 30mg/m2,TM, ngày 1,8,15,22 

NaCl0.9%, 

Glucose 5% 
15 phút 

Cisplatin 100mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9% 1-3giờ 

Chu kỳ 28 ngày 

Bổ sung nước điện giải, theo dõi chức năng thận. 

Khuyến cáo GCSF dự phòng. 

Hoặc: 

Vinorelbine 30mg/m2,TM, ngày 1,8,15 NaCl 0.9%, Glucose 5% 15 phút 

Cisplatin 120mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9% 1-3giờ 

Chu kỳ 28 ngày 

Khuyến cáo GCSF dự phòng. 

Bổ sung nước điện giải, theo dõi chức năng thận. 

Hoặc: 

Vinorelbine 
25mg/m2,TM, hàng tuần ×16 tuần NaCl 0.9%, Glucose 5% 

15 

phút 

Cisplatin 50mg/m2,TM, ngày 1,8 NaCl 0.9% 1-3giờ 

Chu kỳ 28 ngày 

Khuyến cáo GCSF dự phòng. 

Bổ sung nước điện giải, theo dõi chức năng thận. 



 
 

Hoặc: 

Vinorelbine 
25mg/m2(tối đa 50mg),TM, ngày 1 và 

60mg/m2 ( tối đa 120mg) uống, ngày 8,15,22 

NaCl0.9%, 

Glucose 5% 
15 phút 

Cisplatin 50mg/m2,TM, ngày 1,8 NaCl 0.9% 1-3giờ 

Chu kỳ 28 ngày 

Khuyến cáo GCSF dự phòng. 

Bổ sung nước điện giải, theo dõi chức năng thận. 

Vinorelbine + Carboplantin 

Vinorelbine 25mg/m2,TM, ngày 1,8,15 NaCl 0.9%, Glucose 5% 15 phút 

Carboplantin AUC 6, TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% >1 giờ 

Chu kỳ 28 ngày 

Bổ sung nước điện giải, theo dõi chức năng thận. 

EP 

Etoposide 120mg/m2,TM, ngày 1-3 NaCl 0.9%, Glucose 5% 1 giờ 

Cisplatin 50mg/m2,TM, ngày 1,8 NaCl 0.9% 1-3giờ 

Chu kỳ 21-28 ngày 

Khuyến cáo GCSF dự phòng. 

Bổ sung nước điện giải, theo dõi chức năng thận. 

Irinotecan + Cisplatin 

Vinorelbine 
80mg/m2, TM, ngày 1,8 

hoặc 60mg/m2,TM, ngày 1,8,15 

NaCl 0.9%,  

Glucose 5% 
15 phút 

Cisplatin 
60mg/m2, TM, ngày 1 

hoặc 80mg/m2,TM, ngày 1 
NaCl 0.9% 1-3giờ 

Chu kỳ 3-4 tuần 

Bổ sung nước điện giải, theo dõi chức năng thận. 

Pemetrexed + Cisplatin 

Pemetrexed 50mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% 30-60 phút 



 
 

Cisplatin 75mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9% 1- 3giờ 

Chu kỳ 21 ngày (6 chu kỳ), (với Vitamin B12, acid folic và Dexamethason) 

Chỉ dung trong trường hợp ung thư không phải tế bào vảy. 

Bổ sung nước điện giải, theo dõi chức năng thận. 

Pemetrexed + Carboplantin 

Pemetrexed 50mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% 30-60 phút 

Carboplantin AUC 5, TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% >1 giờ 

Chu kỳ 21 ngày (6 chu kỳ), (với Vitamin B12,acid folic và Dexamethason) 

Chỉ dung trong trường hợp ung thư không phải tế bào vảy. 

Bổ sung nước điện giải, theo dõi chức năng thận. 

NIP (VIP) 

Vinorelbine 50mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% < 30 phút 

Ifosfamid 3000mg/m2,TM, ngày 1 Với Mesna 2 giờ 

Cisplatin 80mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9% 1-3 giờ 

Chu kỳ 21 ngày 

Khuyến cáo GCSF dự phòng. 

Paclitaxel + Gemcitabine 

Bổ sung nước điện giải, theo dõi chức năng thận. 

MIC 

Mitomycin 60mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% Bolus 

Ifosfamid 3000mg/m2,TM, ngày 1  Với Mesna 3 giờ 

Cisplatin 50mg/m2,TM, ngày 1  NaCl 0.9% 1-3 giờ 

Chu kỳ 3-4 

tuần (tối đa 3-4 chu kỳ)    

Bổ sung nước điện giải, theo dõi chức năng thận. 

Paclitaxel 100mg/m2,TM, ngày 1,8 NaCl 0.9%, Glucose 5% >1 giờ 

Gemcitabine 900mg/m2,TM, ngày 1,8 NaCl 0.9% >3 giờ 

Chu kỳ 21 ngày 



 
 

- Phác đồ không Platium 

Gemcitabine + Vinorelbine 

- Thuốc dự phòng phản ứng dị ứng thuốc: Dexamethason 20mg, kháng hista-mine 

- H1 (Diphenylhydramine 25 đến 50mg), Kháng histamine H2 (Cimetidine 400mg, 

- Ranitidine 50mg hoặc famotidine 20mg) TM trước truyền 30 phút. 

Docetaxel + Gemcitabine 

Docetaxel 100mg/m2,TM, ngày 1,8 
NaCl 0.9%,  

Glucose 5% 
>1 giờ 

Gemcitabine 1100mg/m2,TM, ngày 1,8 NaCl 0.9% 30-60 phút 

Chu kỳ 21 ngày 

Khuyến cáo GCSF. 

- Thuốc dự phòng phản ứng dị ứng thuốc: Dexamethason 20mg, kháng hista-mine 

- H1 (Diphenylhydramine 25 đến 50mg), Kháng histamine H2 (Cimetidine 400mg, 

- Ranitidine 50mg hoặc famotidine 20mg) TM trước truyền 30 phút. 

- Liệu pháp trúng đích 

Erlotinib 

Erlotinib 150mg/ngày uống Hằng ngày 

Gefitinib 250mg/ngày uống Hằng ngày 

Chú ý: Gefitinib có thể gây ra viêm phổi kẽ cấp tính nghiệm trọng, đặc biệt là ở 

những người bệnh có tiền sử chiếu xạ ở ngực hoặc thể trạng kém. 

Gemcitabine 900-1000mg/m2,TM, ngày 1,8,15 NaCl 0.9% 30 phút 

Vinorelbine 25mg/m2,TM, ngày 1,8,15 

NaCl 0.9%,  

Glucose 5% 10 phút 

Chu kỳ 28 ngày(tối đa) 

Hoặc: 

Gemcitabine 1200mg/m2,TM, ngày 1,8 NaCl 0.9% 30 phút 

Vinorelbine 30mg/m2,TM, ngày 1,8 NaCl 0.9% 10 phút 

Chu kỳ 21 ngày 



 
 

Crizotinnib 

Crizotinnib 500mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% Hằng ngày 

Độc tính: Buồn nôn, ỉa chảy, nôn, rối thị giác, tăng Transaminase và viêm phổi. 

Dùng cho trường hợp có đột biến ALK. 

Các phác đồ có Bevaxizumab dùng cho trường hợp không tế bào vảy Docetaxel 

+ Bevacizumab 

Docetaxel 75mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% >1 giờ 

Bevacizumab 15mg/kg,TM, ngày 1 NaCl 0.9% 90 phút 

Chu kỳ 21 ngày    

Thuốc dự phòng phản ứng dị ứng thuốc: Dexamethason 20mg, kháng hista-mine 

H1 (Diphenylhydramine 25 đến 50mg), Kháng histamine H2 (Cimetidine 400mg, 

Ranitidine 50mg hoặc famotidine 20mg) TM trước truyền 30 phút. 

Bevacizumab + Paclitaxel + Carboplantin(PCB) 

Chu kỳ 21 ngày (6 chu kỳ) 

- Bổ sung nước điện giải, theo dõi chức năng thận. 

- Thuốc dự phòng phản ứng dị ứng thuốc: Dexamethason 20mg, kháng hista-mine 

- H1 (Diphenylhydramine 25 đến 50mg), Kháng histamine H2 (Cimetidine 400mg, 

- Ranitidine 50mg hoặc famotidine 20mg) TM trước truyền 30 phút. 

Gemcitabine + Cisplatin + Bevacizumab 

Gemcitabine 1250mg/m2,TM, ngày 1,8 NaCl 0.9% >30 phút 

Cisplatin 80mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9% 1-3 giờ 

Bevacizumab 7,5mg/kg,TM, ngày 1 NaCl 0.9% 90 phút 

Chu kỳ 21 ngày (6 chu kỳ) 

Paclitaxel 75mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% 3 giờ 

Carboplantin AUC 6, TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% 15-30 phút 

Bevacizumab 15mg/kg,TM, ngày 1 NaCl 0.9% 90 phút 



 
 

Thuốc dự phòng phản ứng dị ứng thuốc: Dexamethason 20mg, kháng hista-mine 

H1 (Diphenylhydramine 25 đến 50mg), Kháng histamine H2 (Cimetidine 400mg, 

Ranitidine 50mg hoặc famotidine 20mg) TM trước truyền 30 phút. 

Vinorebine + Cisplatin + Cetuximab 

 Vinorebine 25mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% 15 phút 

 Cisplatin 80mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9% 1-3 giờ 

 
Cetuximab 

40mg/m2, TM, ngày 1. 

Sau đó 250mg/m2,TM 
NaCl 0.9% 

>1-2 giờ 

Chu kỳ 21 ngày (6 chu kỳ) 

Bổ sung nước điện giải, theo dõi chức năng thận. 

Pemetrexed + Carboplantin + Bevacizumab 

Chu kỳ 21 ngày (6 chu kỳ) (với vitamin B12, acid folic và Dexamethason) 

Chỉ dung trong trường hợp ung thư không phải tế bào vảy 

Thuốc dự phòng phản ứng dị ứng thuốc: Dexamethason 20mg, kháng hista-mine 

H1 (Diphenylhydramine 25 đến 50mg), Kháng histamine H2 (Cimetidine 400mg, 

Ranitidine 50mg hoặc famotidine 20mg) TM trước truyền 30 phút. 

- Phác đồ đơn hoá trị liệu 

Docetaxel 

Thuốc dự phòng phản ứng dị ứng thuốc: Dexamethason 20mg, kháng hista-mine 

H1 (Diphenylhydramine 25 đến 50mg), Kháng histamine H2 (Cimetidine 400mg, 

Ranitidine 50mg hoặc famotidine 20mg) TM trước truyền 30 phút. 

Pemetrexed 

Pemetrexed 50mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% 10 phút 

Chu kỳ 21 ngày (với vitamin B12, acid folic và Dexamethason) 

Chỉ dung trong trường hợp ung thư không phải tế bào vảy 

Pemetrexed 500mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% 30-60 phút 

Carboplantin AUC 6, TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% >1 giờ 

Bevacizumab 15mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9% 30-90 phút 



 
 

 

Gemcitabine 

Gemcitabine 1000-12000mg/m2,TM, ngày 1,8 NaCl 0.9% 30 phút 

Chu kỳ 21 ngày (6 chu kỳ) 

Paclitaxel 

Paclitaxel 80mg/m2,TM, hàng tuần NaCl 0.9%, Glucose 5% >1 giờ 

Liên tục trong 6 tuần, sau đó nghỉ 2 tuần hoặc liên tục trung 3 tuần, sau đó nghỉ 1 

tuần. 

Thuốc dự phòng phản ứng dị ứng thuốc: Dexamethason 20mg, kháng hista-mine 

H1 (Diphenylhydramine 25 đến 50mg), Kháng histamine H2 (Cimetidine 400mg, 

Ranitidine 50mg hoặc famotidine 20mg) TM trước truyền 30 phút. 

Hoặc: 

Paclitaxel 225mg/m2,TM, ngày 1 NaCl 0.9%, Glucose 5% >3 giờ 

Chu kỳ 21 ngày 

 

Vinorebine 

Vinorebine 30mg/m2,TM, ngày 1,8,15 NaCl 0.9%, Glucose 5% 15 phút 

Chu kỳ 28 ngày 

Hoặc:    

Vinorebine 60mg/m2 uống, ngày 1,8,15 sau đố 80mg/m2 uống hàng tuần 

Dùng đến khi bệnh tiến triển hoặc độc tính không chấp nhận được 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Bệnh tiến triển tiếp, hoặc tái phát và di căn. Tùy trường hợp cụ thể để có phương 

án điều trị như đã trình bày phần điều trị bệnh tiến triển và tái phát. 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Không hút thuốc lá, thuốc lào. 



 
 

- Tránh tiếp xúc với tia phóng xạ, bụi, khói. 

- Ăn nhiều thức ăn có vitamin: rau xanh, quả tươi 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

- Bệnh nhân có triệu chứng, ho dai dẳng, khó thở, đau tức ngực, chụp XQ phổi có 

nghi ngờ tổn thương 

- Bệnh nhân có XQ, CT tuyến dưới có hình ảnh nghi ngờ khối u phổi 

 

MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH 

1 C34 U ác phế quản phổi 

2 C34.0 U ác phế quản chính 

3 C34.1 U ác của thùy trên, phế quản hoặc phổi 

4 C34.2 U ác của thùy giữa, phế quản hoặc phổi 

5 C34.3 U ác của thùy dưới, phế quản hoặc phổi 

6 C34.8 U ác của tổn thương chồng lấn của phế quản hoặc phổi 

7 C34.9 U ác của phế quản, phổi hoặc không xác định 

8 D38 
U tân sinh không rõ hoặc không biết tính chất của tai 

giữa, cơ quan hô hấp và cơ quan trong lồng ngực 

9 D38.5 U tân sinh chưa rõ tính chất của cơ quan hô hấp khác 
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UNG THƯ PHỔI TẾ BÀO NHỎ 

 

I. KHÁI NIỆM 

- Ung thư phổi tế bào nhỏ chiếm khoảng 15-20% trong số các ung thư phổi. Ung thư 

phổi tế bào nhỏ cá 3 điểm căn bản khác với ung thư phổi không tế bào nhỏ la: 

- Tiến triển nhanh đến di căn và tử vong, ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn khu trú, 

nếu không được điều trị thời gian sống khoảng 12-15 tuần, ở giai đoạn lan tràn từ 

6-9 tuần. Nhiều người bệnh, ung thư phổi tế bào nhỏ tiết ra chất nội tiết thần kinh 

biệt hóa gây các hội chứng cận ung thư trên lâm sàng. 

- Ung thư phổi tế bào nhỏ rất nhạy cảm với điều trị bằng hóa trị và xạ trị. Do đặc thù 

của ung thư phổi tế bào nhỏ nhạy cảm với điều trị bằng hóa trị và xạ trị. Do đặc thù 

của ung thư phổi tế bào nhỏ nhạy cảm với hóa trị, nên hóa trị liệu đóng vai trò chủ 

yếu trong điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ. 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Thuốc lá: ước tính 80 – 90% ung thư phổi liên quan đến thuốc lá. Nguy cơ ung thư 

phổi tăng theo thời gian và số lượng thuốc lá. Một người hút một gói thuốc mỗi 

ngày có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 20 lần người không hút thuốc. Nguy cơ 

ung thư phổi do hút thuốc thụ động cũng được ghi nhận: người sống cùng nhà với 

người hút thuốc tăng 30% nguy cơ ung thư phổi so với người không cùng hoàn 

cảnh. 

- Tiếp xúc amian: người hút thuốc có tiếp xúc amian có nguy cơ cao gấp 90 lần người 

không tiếp xúc 

- Bụi phóng xạ và radon: làm tăng nguy cơ ung thư phổi, người tiếp xúc với mức độ 

radon cao tại nhà ở dễ mắc ung thư phổi 

- Nhiễm khuẩn: siêu vi bướu nhú ở người (HPV) được quy cho là một nguyên nhân 

gây ung thư phổi. Gần 25% ung thư phổi trên người không hút thuốc có thể liên 

quan đến HPV. Chứng đa bướu nhú tái diễn có thể gây ho, tắc nghẽn hô hấp mạn 

tính và thoái hóa ác tính. Nhiễm HPV 16/18 thường đi kèm đột biến p53. 



 
 

- Di truyền: một vài đột biến di truyền là yếu tố liên quan. Đột biến T790M xẩy ra 

trên tế bào mầm kèm theo ung thư biểu mô tuyến của phổi. 

- Ô nhiễm không khí: khói bụi trong không khí ô nhiễm có thể làm tăng nguy cơ 

mắc ung thư phổi, đặc biệt là ung thư biểu mô tuyến 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định 

Chẩn đoán xác định dựa vào lâm sàng và cận lâm sàng với các phương pháp 

giống như ung thư phổi không tế bào nhỏ. Do bệnh lan tràn nhanh và sớm tới các cơ 

quan, cần lưu ý kiểm tra não, xương, tủy xương, gan, tuyến thượng thận… để đánh 

giá giai đoạn và tiên lượng bệnh chính xác. 

1.1 Lâm sàng 

1.1.1. Giai đoạn sớm 

Bệnh phát triển âm thầm, triệu chứng nghèo nàn hoặc không có triệu chứng. 

Dấu hiệu gợi ý: thường là nam giới trên 40 tuổi, nghiện thuốc lá, thuốc lào, ho 

khan kéo dài, có thể có đờm lẫn máu, điều trị kháng sinh không có kết quả. 

1.1.2. Giai đoạn tiến triển 

Triệu chứng đa dạng tùy theo vị trí u, mức độ lan rộng của tổn thương: 

- Đau ngực, đau dai dẳng, cố định một vị trí. 

- Khó thở khi khối u to, chèn ép, bít tắc đường hô hấp. 

- Hội chứng trung thất: 

+ Chèn ép tĩnh mạch chủ trên: phù áo khoác, truyền tĩnh mạch cổ nổi to, tuần 

hoàn bàng hệ. 

+ Chèn ép thực quản: khó nuốt, nuốt đau. 

+ Chèn ép thần kinh quặt ngược trái: khàn tiếng, giọng đôi 

+ Chèn ép thần kinh giao cảm cổ: khe mắt hẹp, đồng tử co nhỏ, gò má đỏ bên 

tổn thương. 

+ Chèn ép thần kinh phế vị: hồi hộp, tim đập nhanh. 

+ Chèn ép thần kinh hoành: nấc, đau vùng hoành, khó thở. 

+ Chèn ép đám rối cánh tay: đau vai lan mặt trong cánh tay, rối loạn cảm giác. 



 
 

+ Chèn ép ống ngực chủ: tràn dưỡng chấp màng phổi. 

- Tràn dịch màng tim, rối loạn nhịp tim. 

- Tràn dịch màng phổi. 

- Toàn thân: mệt mỏi, gầy sút, sốt. 

- Các dấu hiệu do di căn: hạch thượng đòn, nốt di căn da thành ngực. Di căn não: hội 

chứng tăng áp lực nội sọ, liệt thần kinh khu trú. Di căn xương: đau, gãy xương bệnh 

lý. Di căn phổi đối bên, di căn gan: thường không có triệu chứng lâm sàng. 

- Các hội chứng cận ung thư: thường gặp hơn trong ung thư phổi không tế bào nhỏ. 

Bao gồm: ngón tay dùi trống, đái tháo nhạt do khối u bài tiết chất giống ADH, hội 

chứng Cushing do khối u bài tiết chất giống ACTH, tăng calci máu do khối u bài 

tiết chất giống PTH, vú to, giọng cao, teo tinh hoàn do khối u bài tiết chất giống 

gonadotropin, hội chứng giả nhược cơ, viêm da cơ (bệnh tự miễn gặp trong một số 

bệnh ung thư). 

1.2. Cận lâm sàng   

- Mô bệnh học [1, 2, 3]: Là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán ung thư phổi tế bào nhỏ. 

Bệnh phẩm trước phẫu thuật là mảnh sinh khiết qua nội soi phế quản, hoặc sinh 

thiết kim nhỏ xuyên thành ngực có hoặc không có sự hướng dẫn của CT Scannerner 

hoặc bệnh sau phẫu thuật. 

- Tế bào học: Với các bệnh phẩm như đờm, dịch chải rửa phế quản, chất quét tổn 

thương qua soi phế quản, phiếm đỗ áp các mảnh sinh thiết, bệnh phẩm sau phẫu 

thuật, chọc hút kim nhỏ xuyên thành phế quản hoặc chọc hút kim nhỏ xuyên thành 

ngực. 

- Nội soi phế quản: Giúp quan sát được tổn thương vùng trung tâm và vùng giữa (ống 

mềm chỉ soi được đến nhánh phế quản thứ 6). Tổn thương đại thể gặp 3 hình 

thái:sùi, loét, tham nhiễm. Qua đó, sinh thiết tổn thương làm chẩn đoán tế bào học, 

mô bệnh học. 

- Chụp phổi thẳng, nghiêng: Là phương pháp cơ bản để phát hiện đám mờ ở phổi, 

giúp xác định được vị trí, kích thước, hình thái tổn thương (u và hạch), các tổn 



 
 

thương khác kém theo. Trên phim nghiêng có thể thấy hạch to trung thất, từ đó 

hướng tới những phương pháp chẩn đoán hình ảnh sâu sắc hơn. 

- Chụp CT Scanner lồng ngực: Là phương pháp có hiệu quả cao nhất cho việc đánh 

giá khối u, hạch và trung thất. Nó cho phép quan sát được khối u < 1cm (nhưng 

không thấy được những tổn thương < 0,5cm), những tổn thương ở vị trí bị che lấp 

bởi trung thất và cơ hoành không thấy được trên phim X-quang thường, đánh giá 

mức độ lan rộng của khối u và tình trạng hạch. Các hạch hạch huyết có đường kính 

≥ 1cm trên phim CT Scanner đều được coi là hạch bất thường, 90% hạch trung thất 

có đường kính > 2cm là hạch di căn 

- Chụp MRI: Cho thấy những tổn thương < 0,5cm, giúp định vị được tổn thương, đặc 

biệt với những khối u ở đỉnh phổi, vùng trên cơ hoành, màng tim, mạch máu lớn và 

thành ngực và thêm thông tin về tình trạng khối u xâm lấn các cấu trúc, tình trạng 

di căn hạch trung thất. Chụp CT Scanner hoặc MRI sọ não: khi nghi ngờ di căn não. 

- Siêu âm ổ bụng: Xác định di căn gan, hạch ổ bụng, tuyến thượng thận. Trường hợp 

cần thiết có chỉ định chụp CT ổ bụng. 

- Xét nghiệm chỉ điểm ung thư NSE, CEA, SCC, Cyfra21.1: góp phần khẳng định 

chẩn đoán, tiên lượng và theo dõi nhưng không đặc hiệu. 

- Các xét nghiệm đánh giá tình trạng toàn thân: 

- Tế bào hạch ngoại vi 

- Công thức máu lase, tốc độ máu lắng, đông máu cơ bản PT, APTT, Fibrinogen. 

- Sinh hóa máu: glucose, ure, creatinin, got, gpt, điện giải đồ, proten TP, albumin, 

calci ion hóa 

- Điện tim đồ 

Tùy từng trường hợp cụ thể và bệnh lí kèm theo phải làm thêm một số xét nghiệm 

khác để chẩn đoán, tiên lượng và điều trị 

2. Chẩn đoán phân biệt 

2.1. Viêm phổi  

Chụp Xquang phổi kiểm tra lại sau điều trị kháng sinh một tháng. 

2.2. Áp xe phổi 



 
 

Dựa vào: Hội chứng nhiễm trùng, chụp Xquang: hình hang, đáp ứng với điều trị 

kháng sinh. 

2.3. Tràn dịch màng phổi 

Nếu là ung thư phổi thì sau chọc hết dịch chụp Xquang lại có hình ảnh khối u. 

3. Chẩn đoán giai đoạn 

3.1. Phân loại TNM 

Khối u nguyên phát. 

T0: Không tìm thấy khôi u nguyên phát. 

Tx: Chua thấy u nguyên phát, chỉ có chẩn đoán tế bào(+). 

Tis: ung thư tại chỗ. 

T1: Đường kính u ≤ 3cm, xung quanh là tổ chức lành. Soi phế quản chưa thấy tổn 

thương phế quản gốc, chỉ ở phân thùy hoặc xa hơn. +T1a: Đường kính u ≤ 2cm. 

T1b: Đường kính u > 2cm nhưng ≤ 3m. 

T2: Khối u > 3cm nhưng ≤ 7cm hoặc khối u dù nhỏ nhưng tổn thương phế mạc tạng, 

gây xẹp thùy phổi hoặc viêm phổi do bí tắc phế quản vùng rốn phổi. Soi phế quản 

thấy tổn thương phế quản thùy hoặc phế quản gốc nhưng cách carina ≥ 2cm. 

T2a: Đường kính u > 3cm nhưng ≤ 5cm. 

T2b: Đường kính u > 5cm nhưng ≤ 7cm. 

T3: Khối u có kích thước > 7cm hoặc có xâm lấn thành ngực, cơ hoành, phế mạc trung 

thất, mạng ngoài tim. Soi phế quản thấy tổn thương phế quản gốc, cách carina < 2cm 

nhưng chưa xâm lấn carina. Hoặc tổn thương di căn nốt cùng thùy phổi. 

T4: U mọi kích thước có xâm lấn trung thất, tim hoặc mạch máu lớn, khí quản,thân 

đốt sống, carina, di căn nốt ở khác thùy cùng bên phổi. 

N: Hạch khu vực 

N0: Không có hạch khu vực. 

N1: Tổn thương hạch cạnh phế quản hoặc hạch rốn phổi cùng bên. 

N2: Tổn thương hạch trung thất cùng bên hoặc hạch dưới carana. 

N3: Tổn thương hạch trung thất đổi bên, rốn phổi đổi bên, hạch thượng đòn hoặc hạch 

vùng cơ thang cùng bên hoặc đối bện. M: Di căn xa 



 
 

M0: Chưa có di căn xa. 

M1: Có di căn xa. 

M1a: U vệ tinh ở thùy phổi đổi bên, u màng phổi, tràn dịch màng phổi hay màng tim 

ác tính có tế bào ung thư. 

M1b: Di căn xa. 

Giai đoạn: Phân loại TNM giống ung thư phổi không tế bào nhỏ (không sử dụng rộng 

rãi). 

IA 

T1a N0 M0 

T1b N0 M0 

 

IB T2a N0 M0 

IIA T1a N1 M0 

 

T1b N1 M0 

T2a N1 M0 

T2b N0 M0 

IIB T2b N1 M0 

 T3 N0 M0 

IIIA T1 N2 M0 

 

T2 N2 M0 

T3 N1 M0 

T3 N2 M0 

T4 N0 M0 

T4 N1 M0 

IIIB T1 N3 M0 

 

T2 N3 M0 

T3 N3 M0 

T4 N2 M0 

T4 N3 M0 



 
 

IV Bất kỳ T Bất kỳ N M1 

3.2. Phân loại giai đoạn 

- Ung thư phổi tế bào nhỏ có nghuy cơ duy căn xa rất sớm, ngay cả ở thời điểm chẩn 

đoán bệnh. Đến nay người ta vẫn sử dụng phân loại giai đoạn của VALSG 

(Veterans’Administration Lung Study Group) chia ra 2 giai đoạn khu trú và lan 

tràn. 

- Giai đoạn khu trú được định nghĩa khi bệnh ở giai đoạn có thể bao phủ bởi một 

trường chiếu xạ trị, thường được đánh giá giới hạn ở ½ lồng ngực và hạch vùng, 

bao gồm hạch trung thất và hạch thượng đòn cùng bên. 

- Gai đoạn lan tràn được định nghĩa khi bệnh vượt quá giới hạn của các vùng trên, 

bao gồm cả tràn dịch màng phổi, màng tim ác tính hoặc di căn theo dường máu. 

IV. ĐIỀU TRỊ [1] [2] [3] 

1. Hướng điều trị 

Điều trị theo từng giai đoạn 

1.1. Giai đoạn khu trú 

- Giai đoạn khu trú, nếu T1-T2, N0 

+ Nếu không có biểu hiện bệnh lý ở hạch trung thất, phẫu thuật cắt thùy phổi và 

vét hạch (hoặc sinh thiết hạch trung thất) chỉ định cho giai đoạn lâm sàn T1-, N0, 

với điều kiện sinh thiết hạch trung thất âm tính (thực hiện qua nội soi trung thất, 

Mở trung thất, sinh thiết dưới hướng dẫn siêu âm xuyên thành thực quản hoặc 

phế quản). Lưu ý chỉ những người bệnh tiên lượng có thể phẫu thuật được mới 

thực hiện các can thiệp sinh thiết hạch trung thất kể trên để đánh giá tình trạng 

hạch trung thất, hạch âm tính thì hoác trị đơn thuần, hạch dương tính chỉ định 

hóa trị đồng thời với xạ trị trung thất. 

+ Nếu có biểu hiện tại hạch trung thất: 

+ Thể trạng tốt (PS: 0-2), chỉ định điều trị hóa xạ trị đồng thời. 

+ Thể trạng kém (PS: 3-4) có liên quan đến bệnh, cân nhắc hóa trị, có thể kết hợp 

với xạ trị. 

+ Thể trạng kém (PS: 3-4) không liên quan đến bệnh, chăm sóc triệu chứng. 



 
 

- Giai đoạn khu trú, (không phải T1-T2, N0): 

Điều trị như trường hợp bệnh biểu hiện tại hạch trung thất nói trên. 

1.2. Giai đoạn lan tràn 

- Giai đoạn lan tràn không có triệu chứng khu trú, hoặc không có di căn não, thể trạng 

tốt (PS: 0-2) chỉ định hóa trị kết hợp chăm sóc hỗ trợ. Nếu thể trạng kém (PS: 3-4) 

cần chăm sóc triệu chứng là chủ yếu, cân nhắc hóa trị trong một số trường hợp. Có 

thể xạ trị vào các tổn thương gây triệu chứng. 

- Giai đoạn lan tràn có chèn ép tủy sống, hoặc có di căn não có triệu chứng, cần xạ 

trị trước trừ khi cần điều trị toàn thân sớm. 

1.3. Điều trị bệnh tái phát hoặc tiến triển 

- Nếu thể trạng tốt (PS: 0-2), cân nhắc hóa trị tiếp theo bước 2. 

- Nếu thể trạng kém (PS: 3-4), chăm sóc triệu chứng hoặc kết hợp xạ trị triệu chứng. 

1.4. Xạ trị dự phòng não (PCI) 

Những người bệnh ung thư phổi tế bào nhỏ bất luận giai đoạn khu trú hay lan 

tràn. Nếu có đáp ứng tốt với điều trị ban đầu, xạ trị dự phòng não giảm tỉ lệ di căn não 

và tăng thời gian sống thêm. 

2. Điều trị cụ thể 

Ung thư phổi TBN tùy theo giai đoạn bệnh mà điều trị kết hợp hóa chất và xạ 

trị hay hóa chất đơn thuần 

2.1. Các phác đồ hóa trị thường được sử dụng cho ung thư phổi tế bào nhỏ 

2.1.1. Phác đồ thường dùng trong hóa xạ trị đồng thời 

Phác đồ EP 

Cisplatin 80mg/m2 TM (1 giờ) Ngày 1 

Etoposid 100 mg/m2 TM (2 giờ) Ngày 1-3 

Chu kỳ 28 ngày 

Xạ trị liều 60-70Gy 

Phác đồ CE 

Carboplatin AUC = 5-5 TM Ngày1 

 Etoposid 100mg/m2 TM Ngày 1-3 



 
 

Chu kỳ 28 ngày 

Xạ trị liều 60-70Gy 

2.1.2. Phác đồ thường dùng trong điều trị bước 1 giai đoạn lan tràn  

Phác đồ Cisplantin/Etoposid 

Cisplatin 80mg/m2 TM (1 giờ) Ngày1 

Etoposid 100mg/m2 TM (2 giờ) Ngày 1-3 

Chu kỳ 21 ngày   

Phác đồ Cisplatin/Irinotecan 

Cisplatin 60mg/m2 truyền TM 1 ngày. 

Irinotecan 60mg/m2 phút ngày 1,8,15. 

Phác đồ CE 

Carboplatin 300mg/m2 TM Ngày 1 

Etoposid 120mg/m2 TM Ngày 1 

Chu kỳ 28 ngày 

Phác đồ CAV 

Cyclophosphamid 1.000 mg/m2 TM Ngày 1 

Doxorubicin 45-50 mg/m2 TM Ngày 1 

Vincristin 1,4 mg/m2 TM Ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày 

Phác đồ CAV thường được dùng thay thế hoặc tiếp tục điều trị phác đồ PE đặc 

biệt bệnh khi bệnh ở giai đoạn khu trú phối hợp với xạ trị lồng ngực. 

Phác đồ CEV 

 Epirubicin 70 mg/m2 TM Ngày 1 

Doxorubicin 45-50 mg/m2 TM Ngày 1 

 Cyclophosphamid 1.000 mg/m2 TM Ngày 1 

- Chu kỳ 21 ngày 

Phác đồ CAE (CDE, ACE) 

Cyclophosphamid 1.000 mg/m2 TM Ngày 1  



 
 

Doxorubicin 45mg/m2 TM Ngày 1  

Etoposid 80mg/m2 TM Ngày 1 – 3 ngày hoặc 1,3,5 

Phác đồ VIP 

 Etoposid 75 mg/m2 TM Ngày 1 

Ifosfamid 1.200 mg/m2 (với mesna) TM Ngày 1 

Cisplatin 20 mg/m2 TM Ngày 1 

Ngoài ra người ta có thể dùng phác đồ Carboplatin/Irinotecan hoặc điều rị đơn 

chất Etoposide, Paclitaxel, Topotecan 

2.1.3.  Phác đồ dùng trong điều trị giai đoạn lan tràn thất bại bước 

Phác đồ Irinotecan-Cisplatin 

 Irinotecan 60 mg/m2 TM Ngày 1 

Cisplatin 60mg/m2 TM Ngày 1 

Chu kỳ 28 ngày 

Phác đồ Topotecan-Cisplatin 

Topotecan 0,75 mg/m2 TM Ngày 1 

Cisplatin mg/m2 TM Ngày 1 

 Chu kỳ 21 ngày 

Hoặc dùng đơn chất Topotecan, Paclitaxel, Doctetaxel. 

2.2. Xạ trị 

- Xạ trị thường quy với liều xạ thông thường 1,8-2,0Gy một lần trong ngày, tổng liều 

xạ trị từ 60-70Gy cho toàn bộ thể tích. 

- Xạ trị phân liều 1,5Gy × 2 lần trong ngày, với tổng liều cho toàn bộ thể tích 45Gy. 

- Thời gian bắt đầu xạ trị: càng sớm càng tốt khi kết hợp với hóa chất. Ung thư phổi 

tế bào nhỏ có 1 số tính chất khác biệt so với các loại ung thư phổi khác là có nguy 

cơ cao phát tán theo đường maú sớm, có đáp ứng tốt với xạ trị nhậy cảm với hóa 

trị. Nhiều nghiên cứu đã được tiến hành chứng minh PCI làm giảm 1 cách đáng kể 

nghuy cơ duy căn tại hệ thống thần kinh trung ương (CNS), cải thiện thời gian sống 

thêm khi được điều trị so với người không được điều trị PCI. 

- Liều xạ 25Gy chia 10 phân liều, hoặc 20Gy chia 5 phân liều. 



 
 

- Trường hợp người bệnh xuất hiện di căn não khuyến cáo xạ trị toàn não hơn là xạ 

phẫu đơn thuần, vì di căn não có xu hướng đa ổ. Liệu xạ 30Gy chia 10 phân liều 

 V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Bệnh tiến triển tiếp hoặc lan tràn di căn các tạng khác. Tùy theo mức độ tiến triển 

và lan tràn có phương án điều trị như đã trình bày phần điều trị tiến triển và di căn. 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Không hút thuốc lá, thuốc lào. 

- Tránh tiếp xúc với tia phóng xạ, bụi, khói. 

- Ăn nhiều thức ăn có vitamin: rau xanh, quả tươi 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

- Bệnh nhân có triệu chứng, ho dai dẳng, khó thở, đau tức ngực, chụp XQ phổi có 

nghi ngờ tổn thương 

- Bệnh nhân có XQ, CT tuyến dưới có hình ảnh nghi ngờ khối u phổi. 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 C34 U ác phế quản phổi  

2 C34.0 U ác phế quản chính  

3 C34.1 U ác của thùy trên, phế quản hoặc 

phổi 

 

4 C34.2 U ác của thùy giữa, phế quản hoặc 

phổi 

 



 
 

5 C34.3 U ác của thùy dưới, phế quản hoặc 

phổi 

 

6 C34.8 U ác của tổn thương chồng lấn của 

phế quản hoặc phổi 

 

7 C34.9 U ác của phế quản, phổi hoặc không 

xác định 

 

8 D38 U tân sinh không rõ hoặc không biết 

tính chất của tai giữa, cơ quan hô hấp 

và cơ quan trong lồng ngực 

 

9 D38.5 U tân sinh chưa rõ tính chất của cơ 

quan hô hấp khác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNG THƯ THỰC QUẢN 

 

I. KHÁI NIỆM  

- Là một trong những loại ung thư khá phổ biến (đứng hàng thứ 9 trong các bệnh lý 

ác tính) và có tiên lượng nghèo nàn bậc nhất (tỉ lệ sống 5 năm là 8% và thời gian 

sống trung bình là 9 tháng). 

- Độ tuổi thường mắc bệnh: 60-70. Nam có tần suất mắc bệnh cao hơn nữ (5:1). 

- Vị trí: hầu hết ở thực quản 1/3 giữa và 1/3 dưới. Ung thư thực quản ngực trên và 

ung thư thực quản cổ hiếm gặp. 

II. NGUYÊN NHÂN  

- Nguyên nhân của UTTQ còn chưa xác định được chắc chắn, nhưng có nhiều yếu tố 

có liên quan đến việc xuất hiện bệnh. Rượu và thuốc là yếu tố nguy cơ hàng đầu. 

Các chất Nitrosamin có trong một số thức ăn được coi là chất sinh ung thư, thói 

quen ăn và uống nhiều đồ nóng và các chất gây cọ sát niêm mạc thực quản. 

- Sẹo bỏng thực quản, viêm thực quản do trào ngược dạ dày-thực quản, bệnh co thắt 

tâm vị, thoát vị khe hoảnh, túi thừa thực quản, lạc chỗ niêm mạc dạ dày vào thực 

quản... được coi là những tổn thương tiền ung thư. 

III. CHẨN ĐOÁN [1] 

1. Chẩn đoán xác định [1] 

1.1. Lâm sàng 

1.1.1. Triệu chứng cơ năng 

- Nuốt nghẹn: Là triệu trứng thường gặp nhất trong UT thực quản, nhưng không đặc 

hiệu và thường là ở giai đoạn muộn. Nuốt nghẹn tiến triển theo mức độ tăng dần. 

- Trào ngược thực quản (trớ): Làm cho viêm phế quản dai dẳng do dịch trong lòng 

thực quản chảy vào đường hô hấp. 

- Tăng tiết nước bọt. 

- Đau sau xương ức. 

1.1.2. Triệu chứng thực thể 



 
 

Nghèo nàn, khám đôi khi thấy hạch thượng đòn. 

1.2. Cận lâm sàng (Các xét nghiệm định hưóng chẩn đoán) 

- Nội soi thực quản – dạ dày- tá tràng có sinh thiết: Đây là một xét nghiệm không thể 

thiếu trong chẩn đoán xác định UT thực quản: Nhận dạng, đo kích thước và vị trí 

khối u. Qua nội soi, người ta sinh thiết tổn thương để chẩn đoán mô bệnh học. 

- Chụp CT Scannerer có thuốc (lồng ngực và tầng trên ổ bụng): Nhằm đáng giá mức 

độ xâm lấn lan rộng của khối U vào các cơ quan lân cận (mạch máu, khí quản, phế 

quản, màng tim) và khả năng còn phẫu thuật (PT) được hay không? 

- Siêu âm ổ bụng: Phát hiện các tổn thương di căn vào các tạng trong ổ bụng. 

- Các xét nghiệm dùng cho tiên lượng, theo dõi, điều trị và phục vụ phẫu thuật 

- Xét nghiệm máu: Tổng phân tích tế bào máu, đông máu (prothrombin, APTT, 

Fibrinogen), máu chảy, co cục máu, HbsAg, anti HCV, anti HIV 

- Sinh hóa máu: Glucose, ure, Creatinin, GOT, GPT, Protein TP, Albumin, Điện giải 

đồ, LDL, HDL, Cholesteron, … 

- Sinh hóa nước tiểu 

- Xquang tim phổi thẳng 

- Điện tâm đồ 

- Sinh hóa miễn dịch: CEA, CA 19-9, SCC 

1.3. Tiêu chẩn chẩn đoán [1] [2] [3] 

Nội soi sinh thiết + MBH xác định ung thư thực quản 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- Co thắt tâm vị 

- Túi thừa thực quản 

- Viêm hẹp thực quản do trào ngược dạ dày-thực quản 

- Sẹo hẹp thực quản (thường do bỏng thực quản) 

- Với các bệnh ở các cơ quan lân cận: 

+ Ung thư tâm vị dạ dày 

+ Ung thư hầu-thanh quản 

+ U trung thất 



 
 

3. Chẩn đoán giai đoạn  

Theo hệ thống T.N.M 

Khối U (T) 

T1: U có chiều dài < 5 cm, chưa gây tắc và chiếm hết chu vi lòng TQ 

T2: U có chiều dài > 5 cm gây tắc và chiếm hết chu vi lòng TQ 

T3: U xâm lấn trung thât 

Hạch khu vực (N) 

No: Chưa có di căn hạch khu vực 

N1: Có di căn hạch khu vực 

Di căn xa (M) 

Mo: Chưa có di căn xa 

M1: Có di căn xa 

Xếp loại giai đoạn: 

Giai đoan1: Khối U trong lòng thực quản 

Giai đoạn 2: Khốí U to và dầy thành thực quản 

Giai đoạn 3: U xâm lấn ra cơ quan lân cận 

Giai đoạn 4: Có di căn xa 

Trong UTTQ người ta thường hay xếp giai đoạnh thành 2 nhóm: Phẫu thuật được 

và không phẫu thuật được. Nhóm không phẫu thật được chia thành hai nhóm nhỏ: 

Điều trị tạm thời và điều trị triệu chứng. 

IV. ĐIỀU TRỊ [1] [2] [3] 

1. Hướng điều trị 

- Điều trị chống suy dinh dưỡng phải bắt đầu sớm và đầy đủ trước khi phẫu thuật, 

hoặc kể cả không có chỉ định phẫu thuật. 

- Điều trị PT triệt để là phương pháp chủ yếu cho UTTQ 1/3 dưới khi còn ở giai đoạn 

sớm. 

- Phối hợp nhiều phương pháp điều tri (điều trị đa mô thức): PT, xạ trị, hóa chất. 

- Chọn phương pháp điều trị nào còn phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. 



 
 

2. Điều trị cụ thể [1, 2, 3] 

2.1. Ung thư thực quản giai đoạn phẫu thuật được [2] 

- Đối với UTTQ 1/3 dưới, 1/3 giữa: tiến hành phẫu thuật cắt đoạn thực quản theo 

phương pháp Akiyama, Lewis Santy và phương pháp khác. 

- Đối với UTTQ 1/3 trên: phẫu thuật rất khó khăn, nguy cơ tai biến cao. 

- Phẫu thuật mở thông dạ dày nuôi dưỡng (phẫu thuật mở hoặc qua nội soi) 

- Cắt hớt niêm mạc thực quản (ER hoặc ESD) và cắt lạnh hoặc đốt sóng cao tần qua 

nội soi áp dụng cho những ung thư thực quản giai đoạn sớm (Tis hoặc T1a). 

- Chỉ định cắt u qua nội soi (EMR, ESD, RFA, Cryoablation). 

- Ung thư giai đoạn Tis, pT1a (≤2cm) hoặc pT1b (≤2cm) biệt hóa vừa hoặc cao không 

có xâm lấn mạch thần kinh và chưa di căn hạch. 

- Các tổn thương bề mặt (≤2cm) của thể Tis, loạn sản độ cao (HGD) hoặc bệnh 

Barrett có tổn thương loạn sản được cắt EMR qua nội noi. 

- Các tổn thương bề mặt lớn >2cm cũng có thể điều trị hiệu quả bằng EMR nhưng 

nguy cơ biến chứng cao hơn. Do vậy những tổn thương này được cắt tổn thương 

đơn thuần. 

2.2. Ung thư thực quản giai đoạn không mổ được [1] 

Đối với ung thư thực quản giai đoạn không mổ được, các phương pháp điều trị 

thường dùng là xạ trị, hoá trị, miễn dịch. Nhiều trường hợp tân bổ trợ, bệnh đã giảm 

xuống thành giai đoạn mổ được. Hoá xạ đồng thời là điều trị chuẩn cho giai đoạn này. 

 Xạ trị chiếu ngoài 

Chỉ định và liều lượng: 

Xạ trị đơn thuần: với u và hạch di căn liều 60-70Gy, phân liều 2Gy/ngay. Xạ trị 

hạch dự phòng 50Gy. 

Hóa xạ đồng thời: 54Gy, phân liều 2Gy/ngày hoặc 50,4Gy phân liều 1,8Gy/ngày, 

có thể tăng thêm liều vào u lên tới 60Gy. 

Mô phỏng: Chụp mô phỏng bằng CT, MRI hoặc tốt nhất bằng PET/CT, 

PET/MRI. 



 
 

Kỹ thuật: Có thể dùng các kỹ thuật thường quy 3D, hoặc các kỹ thuật xạ trị tiên 

tiến giúp tăng hiệu quả, độ chính xác và giảm thiểu tác dụng phụ như xạ trị điều biến 

liều (Intensity Modulated Radiation Therapy: IMRT), xạ trị điều biến thể tích 

(Volumetric Modulated Arc Therapy: VMAT), xạ trị hạt nặng (Proton therapy, heavy 

ion). 

2.3.  Ung thư thực quản giai đoạn muộn và có di căn xa [1] [2] 

- Điều trị nuốt nghẹn: nong, đặt stent nòng thực quản hay xạ trị triệu chứng chống 

chèn ép. 

- Điều trị tổn thương di căn: 

+ Não (≤3 ổ: xạ phẫu bằng dao gamma quay; ≥3 ổ: xạ trị gia tốc toàn não liều 

40Gy, 2Gy/ngày hoặc 30Gy, 3Gy/ngày). 

+ Xương: dùng pamidronat, acid zoledronic... 

- Hóa chất toàn thân (xem các phác đồ cụ thể). Điều trị đích trong ung thư thực quản: 

+ Trastuzumab: ung thư thực quản giai đoạn tiến triển; tái phát; thất bại với các 

biện pháp điều trị khác; HER2 dương tính. 

• Cách dùng: kết hợp với hóa chất. 

• Liều lượng: 8mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 1, chu kỳ 1. Sau đó 6mg/kg, truyền 

tĩnh mạch ngày 21; chu kỳ 21 ngày. 

+ Bevacizumab: điều trị bước 1, điều trị duy trì ung thư thực quản tiến triển tại 

vùng, di căn xa hoặc tái phát. 

• Cách dùng: dùng kết hợp với hóa chất 

• Liều dùng: Bevacizumab 7,5mg/kg cân nặng hoặc 15mg/kg cân nặng, truyền tĩnh 

mạch ngày 1. Chu kỳ 3 tuần. 

+ Ramucirumab٭: là một kháng thể đơn dòng kháng lại VEGFR-2, thuốc được chỉ 

định cho ung thư thực quản, ung thư miệng nối dạ dày-thực quản tiến triển sau 

khi thất bại với hóa trị. 

• Liều dùng: Ramucirumab 8 ٭ mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 1. Chu kỳ 2 tuần. 

- Điều trị miễn dịch: 



 
 

+ Với những bệnh nhân có bất thường MMR hoặc có biểu hiện MSI cao thì có thể 

sử dụng liệu pháp miễn dịch với pembrolizumab. 

+ Điều trị bước 2 với ung thư thực quản biểu mô tuyến và ung thư biểu mô tuyến 

chỗ nối thực quản-dạ dày có biểu hiện PD-L1 với chỉ số CPS ≥10%. 

+ Liều dùng: Pembrolizumab 200mg/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1. Chu kỳ ngày. 

- Điều trị triệu chứng, dinh dưỡng cho bệnh nhân: Mở thông dạ dày nuôi ăn bằng 

sonde. 

+ Dinh dưỡng bằng đường truyền. 

+ Trong quá trình phối hợp đa phương thức điều trị ung thư thực quản, thường 

xuyên phải quan tâm tới vấn đề dinh dưỡng và viêm thực quản. 

+ Thức ăn nhiều dinh dưỡng mềm, xay nhuyễn, ăn nhiều bữa trong ngày, truyền 

tĩnh mạch thêm các loại dịch dinh dưỡng bổ sung. Nếu bệnh nhân không ăn được, 

tốt nhất nên nuôi dưỡng qua đường mở thông dạ dày hoặc ruột non. 

+ Cho các loại thuốc bọc niêm mạc thực quản, thuốc ức chế bài tiết dịch vị chống 

viêm loét niêm mạc thực quản. 

2.4. Điều trị sau phẫu thuật (mở thông dạ dày) [2] 

- Điều chỉnh tình trạng mất nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan Các loại dịch 

đẳng trương và dung dịch keo (cụ thể tên và các loại dịch) Các chất điện giải. 

- Số lượng dịch truyền phụ thuộc vào toàn trạng người bệnh, mạch huyết áp, áp lực 

TMTT và số lượng nước tiểu/giờ. 

- Chế độ dinh dưỡng sau mổ: Các dung dịch nuôi dưỡng đường tĩnh mạch sau mổ 

(Protid, Lipid, Glucid, vitamin...) và đường tiêu hóa trong những ngày đầu sau mổ 

dựa vào toàn trạng bệnh nhân, xét nghiệm protein, LDH, HDL, ... sau mổ. 

- Sử dụng kháng sinh: Theo kháng sinh đồ (nếu có). Phụ thuộc tình trạng người bệnh. 

Các nhóm hay dùng: cefalosporin, nhóm carbapenem, quinolon, imidazon… 

- Các thuốc giảm đau: Tùy tình trạng người bệnh và mức độ đau (các loại thuốc 

thường dùng: diclofenac, paracetamol, morphin, dolacgan, nospa…) 

- Một số thuốc kèm theo điều trị bệnh lý phối hợp: Lợi tiểu nếu có suy thận, hạ áp… 



 
 

- Làm xét nghiệm sau mổ để điều trị, theo dõi các tai biến, biến chứng: Các xét 

nghiệm sinh hóa máu, đánh giá chức năng gan thận, và tình trạng dinh dưỡng: 

Glucose, Ure, Creatinin, GOT, GPT, Protein toàn phần, Albumin, ĐGĐ, … khi 

nghi ngờ có dấu hiệu biến loạn. 

- Chẩn đoán hình ảnh: siêu âm, Xquang, CLVT tùy vào tình trạng diễn biến hậu phẫu 

- Chế độ chăm sóc sau mổ: 

+ Tại chỗ: thay băng vết mổ, dẫn lưu 

+ Toàn thân: vệ sinh cá nhân, động viên người bệnh… 

+ Vận động sớm sau mổ 

+ Vỗ rung 

- Tiêu chuẩn ra viện: 

+ Toàn thân: Tỉnh táo, không sốt, huyết động ổn định. 

+ Tại chỗ: Vết mổ khô, liền tốt. 

Hẹn khám lại sau 7 -14 ngày lập kế hoạch xạ trị + xét hóa chất. 

2.5. Biến chứng phẫu thuật 

- Trong phẫu thuật: 

+ Dị ứng thuốc mê, tê. 

+ Tổn thương mạch máu thần kinh và các tạng lân cận. 

- Sau phẫu thuật: 

+ Chảy máu sau mổ 

+ Viêm phúc phạc. 

+ Suy kiệt sau mổ, nhiễm trùng vết mổ. 

+ Tắc ruột sau mổ. 

2.6. Điều trị hóa chất (HC) [2] 

2.6.1. Điều trị đơn hóa chất 

Có nhiều loại HC tác dụng với UTTQ như: Mitomycin, Adrriamycin 

(Doxorobicin), 5FU (5 Fluorouracil), Methotrexate, Cisplatin. Tỷ lệ đáp ứng với thuốc 

trung bình với Cisplatin là 22%, 15 % với 5FU và Adriamycin. 

2.6.2. Điều trị đa hóa chất 



 
 

Một số phác đồ hóa chất thường dùng trong ung thư thực quản [1] [2] 

Phác đồ hóa chất dùng phối hợp với xạ trị: có thể sử dụng trước phẫu thuật hoặc 

sau phẫu thuật hoặc hóa xạ đồng thời với những bệnh nhân chống chỉ định phẫu thuật. 

- Phác đồ paclitaxel - carboplatin 

+ Paclitaxel 50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Carboplatin AUC 2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ hàng tuần trong 5 tuần 

- Phác đồ taxane - cisplatin 

+ Paclitaxel 60mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8, 15, 22 

+ Cisplatin 75mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Dùng 1 chu kỳ phối hợp với xạ trị. 

Hoặc:  

+ Docetaxel 60mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 22 

+ Cisplatin 60-80mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 22 

Dùng 1 chu kỳ. 

Hoặc:  

+ Docetaxel 20-30mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cisplatin 20-30mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Dùng hàng tuần trong 5 tuần. 

- Phác đồ 5-FU - oxaliplatin 

+ Oxalipaltin 85mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 Leucovorin 400mg/m2, truyền 

tĩnh mạch ngày 1 5-FU 400mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ 5-FU 800mg/m2, truyền tĩnh mạch trong 22 giờ ngày 1 và 2 

Chu kỳ 14 ngày, trong 3 đợt 

- Phác đồ capecitabin - oxaliplatin kết hợp với xạ trị 

Oxalipaltin 85mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1. Chu kỳ 2 tuần Capecitabin 

625mg/m2 uống 2 lần/ngày từ ngày 1-5 trong 5 tuần xạ trị. 

- Phác đồ 5-FU - cisplatin 

+ Cisplatin 75-100mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 



 
 

+ 5-FU 750-1.000mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1-4 

Chu kỳ 28 ngày 

- Phác đồ 5-FU - cisplatin 

Cisplatin 15mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1-5 5-FU 800mg/m2, truyền tĩnh mạch 

ngày 1-5 Chu kỳ 21 ngày, truyền 2 chu kỳ. 

- Phác đồ capecitabin - cisplatin 

+ Cisplatin 30mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Capecitabin 625-800mg/m2 uống 2 lần/ngày từ ngày 1-5 

Chu kỳ hàng tuần trong 5 tuần 

- Phác đồ irinotecan - cisplatin 

Irinotecan 65mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8, 22, 29 Cisplatin 30mg/m2, 

truyền tĩnh mạch ngày 1, 8, 22, 29 

- Phác đồ paclitaxel - 5-FU 

Paclitaxel 45-50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 5-FU 300mg/m2, truyền tĩnh 

mạch ngày 1-5 Chu kỳ hàng tuần trong 5 tuần 

- Phác đồ paclitaxel - capecitabin 

+ Paclitaxel 45-50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Capecitabin 625-825mg/m2 uống 2 lần/ngày từ ngày 1-5 

Chu kỳ hàng tuần trong 5 tuần. 

(2) Phác đồ bổ trợ sau phẫu thuật và/hoặc bổ trợ trước phẫu thuật 

- Phác đồ 5-FU - oxaliplatin 

Oxalipaltin 85mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 Leucovorin 400mg/m2, truyền 

tĩnh mạch ngày 1 5-FU 400mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

5-FU 1.200mg/m2, truyền tĩnh mạch trong 22 giờ ngày 1 và 2, Chu kỳ 14 ngày, 

3 đợt trước phẫu thuật và 3 đợt sau phẫu thuật 

Hoặc: Oxalipaltin 85mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 Leucovorin 200mg/m2, 

truyền tĩnh mạch ngày 1 

5-FU 2.600mg/m2, truyền tĩnh mạch chậm ngày 1, kéo dài 24 giờ Chu kỳ 14 ngày 

- Phác đồ capecitabin - oxaliplatin kết hợp với xạ trị 



 
 

+ Oxalipaltin 130mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1. 

+ Capecitabin 1.000mg/m2 uống 2 lần/ngày từ ngày 1-14 

Chu kỳ 21 ngày. 

- Phác đồ FLOT 

+ Docetaxel 50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Oxalipaltin 85mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Leucovorin 200mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ 5-FU 2.600mg/m2, truyền tĩnh mạch chậm ngày 1, kéo dài 24 giờ 

Chu kỳ 14 ngày, 4 chu kỳ trước phẫu thuật và 4 chu kỳ sau phẫu thuật. 

- Phác đồ 5-FU - cisplatin 

+ Cisplatin 50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ 5-FU 2.000mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 2 trong 48 giờ Chu kỳ 21 ngày, 

truyền 2 chu kỳ. 

Chu kỳ 14 ngày, 4 chu kỳ trước phẫu thuật và 4 chu kỳ sau phẫu thuật. 

- Phác đồ 5-FU - cisplatin 

+ Cisplatin 50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ 5-FU 1.000mg/m2, truyền tĩnh mạch chậm ngày 1-4 Chu kỳ 21 ngày, truyền 2 

chu kỳ trước phẫu thuật 

(3) Phác đồ hóa trị khi bệnh tái phát, di căn, tiến triển tại chỗ tại vùng 

- Phác đồ 5-FU - oxaliplatin 

+ Oxalipaltin 85mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 Leucovorin 400mg/m2, truyền 

tĩnh mạch ngày 1 5-FU 400mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ 5-FU 1.200mg/m2, truyền tĩnh mạch trong 24 giờ ngày 1 và 2, 

Chu kỳ 14 ngày 

- Phác đồ capecitabin - oxaliplatin 

+ Oxalipaltin 130mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1. 

+ Capecitabin 1.000mg/m2 uống 2 lần/ngày từ ngày 1-14 

Chu kỳ 21 ngày 

- Phác đồ 5-FU - cisplatin 



 
 

+ Cisplatin 75-100mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ 5-FU 750-1.000mg/m2, truyền tĩnh mạch chậm trong 24 giờ từ ngày 1-4 Chu kỳ 

28 ngày 

Hoặc: Cisplatin 50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 Leucovorin 200mg/m2, 

truyền tĩnh mạch ngày 1 

5-FU 2.000mg/m2, truyền tĩnh mạch chậm trong 24 giờ ngày 1 Chu kỳ 14 ngày 

- Phác đồ cisplatin - capecitabin 

+ Cisplatin 80mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Capecitabin 1.000mg/m2 uống 2 lần/ngày từ ngày 1-14 

Chu kỳ 21 ngày 

- Phác đồ paclitaxel - cisplatin hoặc carboplatin 

+ Paclitaxel 135-200mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1. 

+ Cisplatin 75mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 hoặc Carboplatin AUC 5, truyền 

tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày 

Hoặc:  

+ Paclitaxel 90mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1. 

+ Cisplatin 50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 14 ngày 

- Phác đồ docetaxel - cisplatin 

+ Docetaxel 70-85mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cisplatin 70-75mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày 

- Phác đồ 5-FU 

+ Leucovorin 400mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 5-FU 400mg/m2, truyền tĩnh 

mạch ngày 1 

+ 5-FU 1.200mg/m2, truyền tĩnh mạch trong 24 giờ ngày 1 và 2. 

Chu kỳ 14 ngày 

Hoặc 



 
 

5-FU 800mg/m2 truyền tĩnh mạch trong 24 giờ ngày 1-5. 

- Phác đồ EAP (chu kỳ 28 ngày) 

+ Etoposide 80mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1-3 

+ Doxorubicin 20mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1-8 

+ Cisplatin 40mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 2, 8. 

- Phác đồ FAP (chu kỳ 28 ngày) 

5-FU 600mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1-8 Doxorubicin 30mg/m2, truyền tĩnh 

mạch, ngày 1 Cisplatin 75mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1. 

- Phác đồ PF (chu kỳ 21-28 ngày) 

Cisplatin 100mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1 5-FU 1.000mg/m2, truyền tĩnh 

mạch, ngày 1-5 

- Phác đồ DCF 

+ Docetaxel 40mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cisplatin 40mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 3 

+ Leucovorin 400mg/m2, truyền tĩnh mạch trong 2 giờ ngày 1 

+ 5-FU 400mg/m2, truyền tĩnh mạch chậm ngày 1 

+ 5-FU 1.000mg/m2, truyền tĩnh mạch chậm ngày 1-2 Chu kỳ 14 ngày 

Hoặc: Docetaxel 50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 Oxaliplatin 85mg/m2, truyền 

tĩnh mạch ngày 1. 

5-FU 1.200mg/m2, truyền tĩnh mạch chậm ngày 1-2 Chu kỳ 14 ngày 

Hoặc: Docetaxel 75mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Carboplatin AUC 6, truyền tĩnh mạch ngày 2 

5-FU 1.200mg/m2, truyền tĩnh mạch chậm trong 24 giờ ngày 1-3 Chu kỳ 14 ngày 

- Phác đồ ECF 

+ Epirubicin 50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cisplatin 60mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ 5-FU 200mg/m2, truyền tĩnh mạch hàng ngày từ ngày 1-21 

Chu kỳ 21 ngày 

Hoặc:  



 
 

+ Epirubicin 50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Oxaliplatin 130mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ 5-FU 200mg/m2, truyền tĩnh mạch hàng ngày từ ngày 1-21 

Chu kỳ 21 ngày 

- Phác đồ ECX (chu kỳ 21 ngày) 

+ Epirubicin 50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cisplatin 60mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Capecitabin 625mg/m2 uống 2 lần/ngày liên tục 21 ngày 

- Phác đồ EOX (chu kỳ 21 ngày) 

+ Epirubicin 50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Oxaliplatin 130mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Capecitabin 625mg/m2 uống 2 lần/ngày liên tục 21 ngày 

- Phác đồ FOLFOX4 

+ Oxaliplatin 85mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 Leucovorin 200mg/m2, truyền 

tĩnh mạch ngày 1 và 2 

+ 5-FU 400mg/m2 bolus tĩnh mạch, sau đó 5-FU 600mg/m2, truyền tĩnh mạch trong 

Tổng cộng 12 chu kỳ. 

- Phác đồ FOLFIRI 

+ Irinotecan 180mg/m2, truyền tĩnh mạch trong 2 giờ ngày 1 Leucovorin 

400mg/m2, truyền tĩnh mạch trong 2 giờ ngày 1 5-FU 400mg/m2, truyền tĩnh 

mạch chậm ngày 1 

+ 5-FU 1.200mg/m2, truyền tĩnh mạch chậm ngày 1, 2 trong 22 giờ 

Chu kỳ 14 ngày. 

- Phác đồ Irinotecan - cisplatin 

+ Irinotecan 65mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8. 

+ Cisplatin 25-30mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8. 

Chu kỳ 21 ngày 

- Phác đồ docetaxel - irinotecan 

+ Docetaxel 35mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8. 



 
 

+ Irinotecan 50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8. 

Chu kỳ 21 ngày. 

- Phác đồ đơn chất capecitabin 

Capecitabin 1.250mg/m2, uống 2 lần/ngày, ngày 1-14, chu kỳ 21 ngày. 

- Phác đồ đơn chất paclitaxel 

Paclitaxel 130-250mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1. Chu kỳ 21 ngày 

Hoặc: 

Paclitaxel 80mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8, 15. Chu kỳ 28 ngày. 

- Phác đồ irinotecan đơn chất 

Irinotecan 250-350mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1. Chu kỳ 21 ngày 

Hoặc: Irinotecan 150-180mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1. Chu kỳ 14 ngày 

Hoặc: Irinotecan 125mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8. Chu kỳ 21 ngày. 

 

 

 



 
 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Ung thư thực quản giai đoạn muộn và di căn xa  

- Rò thực quản -  khí quản 

- Rò thực quản -  trung thất 

- Rò thực quản -  phổi 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Không dùng bia, rượu, thuốc lá. 

- Giảm ăn thức ăn chứa nitrosamin, tăng cường các vitamin thiết yếu. 

- Điều trị triệt để bệnh viêm thực quản trào ngược mạn tính. 

- Khám sức khỏe định kỳ 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

- Bệnh nhân có triệu chứng, đau tức ngực, nghẹn đặc sặc lỏng 

- Bệnh nhân có Nội soi tuyến dưới có hình ảnh u thực quản. 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 C15 U ác thực quản  

2 C15.0 U ác thực quản phần cổ  

3 C15.1 U ác thực quản phần ngực  

4 C15.2 U ác thực quản phần bụng  

5 C15.3 U ác của phần ba trên thực quản  



 
 

6 C15.4 U ác của phần ba giữa thực quản  

7 C15.5 U ác của phần ba dưới thực quản  

8 C15.8 U ác với tổn thương chồng lấn thực quản  

9 C15.9 U ác thực quản, không xác định  

 

  



 
 

 

UNG THƯ VÚ (C50) 

 

I. KHÁI NIỆM [1][2] 

- Ung thư vú là tình trạng bệnh lý do tế bào tuyến vú phát triển không kiểm soát 

được, tạo ra các khối u ác tính, có khả năng phân chia mạnh, xâm lấn xung quanh 

và di căn xa. 

- Ung thư vú (UTV) là loại ung thư thường gặp và là nguyên nhân gây tử vong hàng 

đầu do ung thư ở phụ nữ trên toàn thế giới. Mỗi năm nước ta có khoảng hơn 15.230 

phụ nữ mới mắc và hơn 6.100 người tử vong do UTV. Ung thư vú nam chiếm 

khoảng 1% các trường hợp UTV. Đa số UTV xuất phát từ các tế bào biểu mô của 

vú. Bệnh Paget của vú có thể kèm theo UTV. Do vậy, khi có thành phần ung thư 

trên Paget vú cần được điều trị như UTV thông thường với giai đoạn tương ứng. 

Các yếu tố tiên lượng quan trọng bao gồm: kích thước u nguyên phát, số lượng hạch 

di căn, thể mô bệnh học, độ mô học, tình trạng thụ thể nội tiết, tình trạng thụ thể 

yếu tố phát triển biểu bì người số 2 (human epidermal growth factor receptor-

HER2), tuổi. 

- Tỷ lệ sống 5 năm của bệnh nhân UTV ngày càng được cải thiện. Thống kê tại Hoa 

kỳ năm 2001-2002: giai đoạn 0: 100%; giai đoạn I: 88%; giai đoạn II: 74-81%; giai 

đoạn III: 41-67%; giai đoạn IV: 15%. Đến năm 2012, tỷ lệ này là: giai đoạn 0 và I: 

100%; giai đoạn II: 93%; giai đoạn III: 72%; giai đoạn IV: 22%. 

II. NGUYÊN NHÂN - CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ [1][2][3] 

- Có sự liên quan giữa đột biến gen BRCA1 và BRCA2 với UTV, ung thư buồng 

trứng và một số ung thư khác. 

- Trong các yếu tố nguy cơ mắc bệnh, nổi bật là tiền sử gia đình có người mắc UTV, 

đặc biệt có từ 2 người mắc trở lên ở lứa tuổi trẻ. 

- Một số yếu tố khác bao gồm: có kinh lần đầu sớm, mãn kinh muộn, phụ nữ độc 

thân, không sinh con, không cho con bú, sinh con đầu lòng muộn. Béo phì, chế độ 

ăn giàu chất béo, sử dụng rượu cũng góp phần tăng nguy cơ bị bệnh. Viêm vú trong 



 
 

khi sinh đẻ và một số bệnh vú lành tính cũng là các yếu tố tăng nguy cơ mắc UTV. 

Tuổi càng cao, nguy cơ mắc bệnh càng tăng. Tuy nhiên, bệnh cũng có thể xuất hiện 

ở những người rất trẻ. 

III. CHẨN ĐOÁN [1][2] 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1.  Lâm sàng 

- Hỏi bệnh: 

+ Quá trình phát hiện u vú, hạch nách, hạch thượng đòn, chảy dịch núm vú, các 

phương pháp can thiệp trước đó 

+ Một số bệnh nhân có các triệu chứng cơ năng: cảm giác đau nhẹ như kiến cắn 

trong vú, giai đoạn muộn có thể căng tức khó chịu, đau do u xâm lấn, chảy dịch 

hôi, chảy máu, … 

+ Khai thác tiền sử: 

• Tiền sử bản thân: bệnh vú trước đây, các bệnh lý nội khoa, ngoại khoa, …, tiền 

sử sản, phụ khoa, tình trạng kinh nguyệt hiện tại 

• Tiền sử gia đình, đặc biệt tiền sử ung thư vú, buồng trứng. 

- Khám thực thể: 

+ Khám vú hai bên, hạch vùng (nách, thượng đòn) 

+ Khám các cơ quan, bộ phận khác 

+ Khám toàn thân, lưu ý các triệu chứng, dấu hiệu di căn xa (đau đầu, đau xương, 

khó thở v.v.) 

- Đánh giá toàn trạng (chỉ số hoạt động cơ thể). 

1.2. Cận lâm sàng 

1.2.1. Chẩn đoán hình ảnh 

- Chụp X-quang tuyến vú (mammography): chụp vú 2 bên, mỗi bên ít nhất 2 tư thế. 

- Siêu âm vú và hạch vùng. 

- Chụp cộng hưởng từ (MRI) tuyến vú: đặc biệt với các trường hợp không phát hiện 

được khối u trên chụp X-quang vú, vú đã được phẫu thuật tạo hình, thể tiểu thùy, 

nghi ngờ đa ổ, hoặc đánh giá trước khi phẫu thuật bảo tồn, trước khi điều trị tân bổ 



 
 

trợ. Đối với UTBM thể ống tại chỗ, MRI tuyến vú chỉ có ý nghĩa trong một số tình 

huống nhất định, đặc biệt khi cần thêm thông tin mà trên chụp X-quang vú cảnh 

báo có khả năng u lan rộng. 

- Chụp X-quang ngực thẳng, nghiêng. 

- Siêu âm ổ bụng. 

- Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực, ổ bụng, tiểu khung, sọ não, ... 

- Chụp MRI sọ não; xương, khớp (đặc biệt cột sống); ổ bụng - tiểu khung, ... 

1.2.2. Y học hạt nhân 

- Xạ hình xương bằng máy SPECT, SPECT/CT với 99mTc-MDP để đánh giá tổn 

thương di căn xương, chẩn đoán giai đoạn bệnh trước điều trị, theo dõi đáp ứng 

điều trị, đánh giá tái phát và di căn. Xạ hình xương giúp phát hiện di căn xương 

sớm hơn CLVT, MRI, mặc dù chưa có triệu chứng lâm sàng. 

- Xạ hình khối u bằng máy SPECT, SPECT/CT với 99mTc-MIBI để chẩn đoán u 

nguyên phát, tổn thương di căn. 

- Xạ hình thận chức năng bằng máy SPECT, SPECT/CT với 99mTc-DTPA để đánh 

giá chức năng thận trước điều trị và sau điều trị. 

- Chụp PET/CT: giúp đánh giá gia đoạn, phát hiện tái phát, di căn, mô phỏng lập kế 

hoạch xạ trị. 

- Xác định hạch cửa (hạch gác): Sử dụng đồng vị phóng xạ 99mTc- Nanocolloid 

cùng đầu dò Gamma hoặc xạ hình hạch cửa với 99mTc-Nanocolloid trên máy 

Gamma camera hoặc SPECT. 

1.2.3. Giải phẫu bệnh, tế bào 

- Tế bào học: Chọc hút bằng kim nhỏ (fine needle aspiration – FNA) khối u, hạch, 

các tổn thương nghi ngờ, dịch tiết núm vú, dịch các màng. 

- Sinh thiết tổn thương (u nguyên phát, hạch, các tổn thương nghi ngờ di căn): để 

chẩn đoán mô bệnh học và đánh giá các dấu ấn sinh học. Đánh giá trên mô bệnh 

học cần bao gồm số lượng u, vị trí u, đường kính lớn nhất của khối u, đánh giá bờ 

diện cắt, thể mô bệnh học, độ mô học, xâm lấn mạch, số lượng hạch di căn trên số 

lượng hạch lấy được. 



 
 

- Làm xét nghiệm hóa mô miễn dịch: đánh giá tình trạng thụ thể estrogen (estrogen 

receptor- ER), thụ thể progesteron (progesteron receptor- PR), HER2 và Ki67. Đối 

với UTBM thể ống tại chỗ đơn thuần không cần xác định tình trạng HER2 (không 

thay đổi tiên lượng, can thiệp) nhưng cần xác định tình trạng ER để cân nhắc điều 

trị nội tiết bổ trợ. Đánh giá MSI, MMR giúp tiên lượng bệnh. 

- Xác định tình trạng gen ErbB2 (quy định HER2): các xét nghiệm lai tại chỗ (in situ 

hybridization- ISH)..., đặc biệt cần thiết khi kết quả nhuộm hóa mô miễn dịch HER2 

(++). 

- Xét nghiệm đột biến BRCA1/2 với các trường hợp HER2 âm tính có dự định sử 

dụng thuốc ức chế PARP, phác đồ hóa trị có platin. Các trường hợp khác cũng có 

thể làm xét nghiệm này, đặc biệt những người có tiền sử gia đình bị UTV, ung thư 

buồng trứng. 

- Xác định tình trạng đột biến PIK3CA (phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-

kinase catalytic subunit alpha) tại khối u hoặc tế bào u lưu hành trong máu với các 

trường hợp thụ thể nội tiết dương tính, HER2 âm tính dự kiến dùng thuốc ức chế 

PI3K. 

- Xác định tình trạng PD-L1 trên các tế bào miễn dịch xâm nhập khối u đối với các 

trường hợp bộ ba âm tính có dự định sử dụng thuốc kháng PD-L1. 

- Phân tích bộ gen đánh giá tiên lượng (bằng RT-PCR hoặc giải trình tự nhiều gen, 

v.v.) đối với các trường hợp lòng ống A hoặc lòng ống B, HER2 âm tính khó quyết 

định có hóa trị bổ trợ hay không. 

- Do tính đa dạng của khối u, cần xét nghiệm mô bệnh học và đánh giá các dấu ấn 

ER, PR, HER2, Ki67 (cả ISH nếu cần thiết).... trên bệnh phẩm trước và sau phẫu 

thuật, trước và sau điều trị tân bổ trợ, tổn thương tái phát, di căn. 

- Phân loại phân tử UTV dựa vào các dữ liệu của hóa mô miễn dịch và ISH (Bảng 

1). 

Bảng 1: Các thể phân tử ung thư vú theo Hội nghị đồng thuận St.Gallen 2015 

Thể bệnh học Đặc điểm phân định 

Lòng ống A ER dương tính 



 
 

HER2 âm tính 

Ki-67 thấp* 

PR cao** 

Xét nghiệm phân tử (nếu có): nguy cơ 

thấp 

Lòng ống B – HER2 âm tính ER dương tính 

HER2 âm tính 

Ki-67 cao hoặc 

PR thấp 

Xét nghiệm phân tử (nếu có): nguy cơ 

cao 

Lòng ống B – HER2 dương tính ER dương tính 

HER2 dương tính 

Ki-67 bất kỳ 

PR bất kỳ 

HER2 dương tính (không lòng ống) HER2 dương tính 

ER và PR âm tính 

Bộ ba âm tính (thể ống – ductal***) ER, PR, HER2 âm tính 

Chú thích: 

* Điểm của Ki67 tùy thuộc giá trị của từng phòng xét nghiệm. Ví dụ: nếu một 

phòng xét nghiệm có trung vị của điểm Ki67 đối với bệnh có thụ thể nội tiết dương 

tính là 20% thì giá trị từ 30% trở lên được coi là cao, 10% trở xuống là thấp. 

** Giá trị cut-off gợi ý là 20%. 

*** Bộ ba âm tính cũng bao gồm các thể mô học đặc biệt như ung thư biểu mô thể 

tủy (điển hình) và ung thư biểu mô dạng tuyến nang (adenoid cystic carcinoma) 

với nguy cơ thấp bị tái phát di căn xa. 

1.2.4. Chất chỉ điểm u 

- CA15-3, CEA, CA27-29 

1.2.5. Các xét nghiệm khác 



 
 

- Bộ xét nghiệm hoàn chỉnh về chuyển hóa: glucose máu, protein toàn phần, albumin, 

chức năng gan (AST, ALT, bilirubin), chức năng thận (ure, creatinine), phosphatase 

kiềm (ALP), điện giải đồ (can-xi huyết có thể tăng trong di căn xương). 

- Nồng độ estradiolvà FSH nếu lâm sàng không rõ tình trạng mãn kinh. 

- Beta HCG với bệnh nhân đang độ tuổi sinh đẻ. 

- Các xét nghiệm thường quy trước khi phẫu thuật, xạ trị, hoá trị: Công thức máu, 

nhóm máu, chức năng đông máu, HIV, viêm gan virút, điện tâm đồ, siêu âm tim, 

… 

- Các xét nghiệm khác tùy theo từng trường hợp cụ thể, … 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- U xơ tuyến vú (fibroadenoma) 

- Nang vú (cyst) 

- Các biến đổi xơ nang (fibrocystic changes) 

- Nang sữa (galactocele) 

- Viêm tuyến vú, áp xe vú 

- Hoại tử mỡ (fat necrosis) 

- U phyllode lành 

- U nhú trong ống dẫn sữa 

- U mỡ của vú (hiếm gặp) 

- Ung thư mô liên kết (sarcoma) vú 

- U lym phô tại vú 

- Các khối u ác tính từ nơi khác di căn đến vú 

3. Chẩn đoán giai đoạn 

3.1. Xếp giai đoạn TNM 

- Theo phân loại TNM lần thứ 8 của UICC (Union International Contre le Cancer) 

và AJCC (American Joint Committee on Cancer) năm 2017. Trong đó, cTNM (xếp 

giai đoạn lâm sàng ban đầu) và pTNM (sau khi có mô bệnh học) có chung đặc điểm 

của T và M, chỉ khác về đặc điểm giữa cN và pN. 



 
 

- Sử dụng tiền tố yc để xếp giai đoạn khi kết thúc điều trị tân bổ trợ và tiền tố yp sau 

khi có mô bệnh học ở các bệnh nhân này. 

Bảng 2: Xếp giai đoạn TNM ung thư vú 

U nguyên phát (T) 

Tx Không đánh giá được u nguyên phát 

T0 Không có bằng chứng u nguyên phát 

Tis (DCIS)* Ung thư biểu mô thể ống tại chỗ 

Tis (Paget) Bệnh Paget của núm vú nhưng không kèm theo ung thư xâm 

lấn và/hoặc DCIS ở nhu mô phía dưới 

T1 U có đường kính lớn nhất ≤ 20mm 

T1mi U có đường kính lớn nhất ≤ 1mm 

T1a U có đường kính lớn nhất > 1 mm nhưng ≤ 5mm 

T1b U có đường kính lớn nhất > 5mm nhưng ≤ 10mm 

T1c U có đường kính lớn nhất > 10mm nhưng ≤ 20mm 

T2 U có đường kính lớn nhất > 20mm nhưng ≤ 50mm 

T3 U có đường kính lớn nhất > 50mm 

T4 U với mọi kích thước nhưng xâm lấn trực tiếp tới thành ngực 

và/hoặc da (loét hoặc nốt trên da); xâm lấn vào lớp hạ bì đơn 

thuần không đủ điều kiện xếp vào T4. 

T4a U xâm lấn tới thành ngực, không tính trường hợp chỉ 

dính/xâm lấn cơ ngực. 

T4b Loét và/hoặc có nốt vệ tinh trên da vú cùng bên và/hoặc phù 

da (bao gồm đỏ da cam), mà không đủ tiêu chuẩn của UTBM 

thể viêm. 

T4c Bao gồm cả T4a và T4b. 

T4d Ung thư biểu mô thể viêm. 

Hạch vùng (N) 

cN  



 
 

cNx Hạch vùng không đánh giá được (ví dụ: hạch đã được lấy bỏ 

trước đó). 

cN0 Không di căn hạch vùng (xác định trên chẩn đoán hình ảnh 

hoặc khám lâm sàng). 

cN1 

cN1mi** 

Di căn hạch nách chặng I, II cùng bên, di động. 

Vi di căn (xấp xỉ 200 tế bào, > 0,2mm, nhưng ≤ 2,0 mm) 

cN2 Di căn hạch nách chặng I, II cùng bên nhưng trên lâm sàng 

hạch dính nhau hoặc dính tổ chức khác, hoặc chỉ di căn hạch 

vú trong cùng bên nhưng không có bằng chứng trên lâm sàng 

di căn hạch nách. 

cN2a Di căn hạch nách chặng I, II cùng bên nhưng trên lâm sàng 

hạch dính nhau hoặc dính tổ chức khác. 

cN2b Chỉ di căn hạch vú trong cùng bên nhưng không di căn hạch 

nách. 

cN3 Di căn hạch hạ đòn cùng bên (hạch nách chặng III) có hoặc 

không kèm theo di căn hạch nách chặng I, II; hoặc di căn hạch 

vú trong cùng bên có kèm di căn hạch nách chặng I, II; hoặc 

di căn hạch thượng đòn cùng bên có hoặc không kèm theo di 

căn hạch nách hoặc hạch vú trong. 

cN3a Di căn hạch hạ đòn cùng bên. 

cN3b Di căn hạch vú trong cùng bên kèm theo di căn hạch nách. 

cN3c Di căn hạch thượng đòn cùng bên. 

pN 

pNx Hạch vùng không đánh giá được (ví dụ: hạch đã được lấy bỏ 

trước đó hoặc đã lấy để làm mô bệnh học). 

pN0 Không di căn hạch vùng trên mô bệnh học. 

pN0 (i+) Các tế bào ác tính trong hạch vùng không quá 0,2mm (phát 

hiện qua nhuộm HE hoặc IHC bao gồm cả các tế bào u biệt 

lập (isolated tumor cells-ITCs). 



 
 

pN0 (mol+) Xét nghiệm phân tử dương tính; không phát hiện di căn hạch 

vùng trên mô bệnh học (cả HE và IHC) 

pN1 Vi di căn; hoặc di căn 1-3 hạch nách; và/hoặc không di căn 

hạch vú trong trên lâm sàng kèm theo có di căn đại thể hoặc 

vi thể phát hiện bởi sinh thiết hạch cửa. 

pN1mi Vi di căn (200 tế bào, > 0,2mm, nhưng không quá 2mm). 

pN1a Di căn 1 đến 3 hạch nách, ít nhất 1 hạch có di căn >2mm. 

pN1b Di căn hạch gác vú trong cùng bên không bao gồm cả các tế 

bào u biệt lập (ITCs) 

pN1c Kết hợp cả pN1a và pN1b 

pN2 Di căn 4-9 hạch nách; hoặc di căn hạch vú trong cùng bên 

phát hiện được trên chẩn đoán hình ảnh mà không di căn hạch 

nách. 

pN2a Di căn 4-9 hạch nách (ít nhất 1 hạch có vùng di căn >2mm). 

pN2b Di căn hạch vú trong phát hiện được trên lâm sàng có hoặc 

không khẳng định trên vi thể; với hạch nách âm tính trên mô 

bệnh học. 

pN3 Di căn ≥ 10 hạch nách; hoặc di căn hạch hạ đòn (hạch chặng 

III); hoặc di căn hạch vú trong cùng bên phát hiện được trên 

chẩn đoán hình ảnh kèm theo ≥ 1 hạch nách chặng I, II dương 

tính; hoặc di căn ≥ 3 hạch nách kèm theo di căn hạch vú trong 

trên vi thể hoặc đại thể phát hiện qua sinh thiết hạch cửa 

nhưng không phát hiện được trên lâm sàng; hoặc di căn hạch 

thượng đòn cùng bên. 

pN3a Di căn ≥ 10 hạch nách (ít nhất 1 hạch có vùng di căn > 2mm); 

hoặc di căn hạch hạ đòn (hạch nách chặng III). 

pN3b pN1a hoặc pN2a kèm theo cN2b (hạch vú trong dương tính 

trên chẩn đoán hình ảnh) hoặc pN2a kèm theo pN1b. 

pN3c Di căn hạch thượng đòn cùng bên. 



 
 

Di căn xa (M) 

M0 Không có bằng chứng lâm sàng hoặc hình ảnh của di căn xa. 

cM0 (i+) Không có bằng chứng lâm sàng hoặc hình ảnh của di căn 

xa, nhưng phát hiện qua vi thể hoặc kỹ thuật phân tử có 

các tế bào u hoặc cụm tế bào u (deposits)có kích thước ≤ 

0,2mm trong máu, trong tủy xương hay các mô khác ngoài 

hạch vùng ở bệnh nhân không có triệu chứng hoặc 

dấu hiệu di căn. 

cM1 Di căn xa phát hiện được bằng lâm sàng và các phương 

tiện chẩn đoán hình ảnh. 

pM1 Di căn tới bất kể cơ quan xa nào được chứng minh bằng 

mô học; hoặc trong trường hợp chưa di căn hạch vùng mà 

có di căn kích thước > 0,2mm. 

Chú thích: 

* Ung thư biểu mô tiểu thùy tại chỗ (LCIS) đã được loại ra khỏi hệ thống xếp giai 

đoạn TNM của AJCC lần thứ 8 do tính chất lành tính. 

** cN1mi hiếm được sử dụng nhưng có thể phù hợp trong trường hợp có làm sinh 

thiết hạch cửa trước khi lấy bỏ khối u, thường xuất hiện trong trường hợp điều trị 

tân bổ trợ. 

3.2. Nhóm giai đoạn 

Bảng 3: Nhóm giai đoạn ung thư vú 

Giai đoạn T N M 

0 Tis N0 M0 

IA T1 N0 M0 
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T4 

T4 

T4 
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M0 

IIIC Bất kỳ T N3 M0 

IV Bất kỳ T Bất kỳ N M1 

4. Chẩn đoán thể lâm sàng 

Phân loại hình thái mô bệnh học của UTBM vú theo Tổ chức Y tế Thế giới năm 

2012: 

4.1. Các khối u biểu mô (Epithelial tumours) 

UTBM vi xâm nhập (Microinvasive carcinoma) 

4.2. UTBM vú xâm nhập (Invasive breast carcinoma) 

- UTBM xâm nhập không phải loại đặc biệt (Invasive carcinoma of no special type) 

- UTBM tiểu thùy xâm nhập (Invasive lobular carcinoma) 

- UTBM ống nhỏ (Tubular carcinoma) 

- UTBM thể mặt sàng (Cribriform carcinoma) 

- UTBM thể nhầy (Mucinous carcinoma) 

- UTBM với đặc điểm tủy (Carcinoma with medullary features) 

+ UTBM thể tủy (Medullary carcinoma) 

+ UTBM thể tủy không điển hình (Atypical medullary carcinoma) 

+ UTBM xâm lấn không phải loại đặc biệt với các đặc điểm tủy (Invasive 

carcinoma NST with medullary features) 

- UTBM với biệt hóa tiết rụng đầu (Carcinoma with apocrine differentiation) 



 
 

- UTBM với biệt hóa tế bào nhẫn (Carcinoma with signet-ring-cell differentiation) 

- UTBM thể vi nhú xâm nhập (Invasive micropapillary carcinoma) 

- UTBM thể dị sản không phải loại đặc biệt (Metaplastic carcinoma of no special 

type) 

- Các loại hiếm gặp (Rare types) 

4.3. Các tổn thương tiền ung thư (Precursor lesions) 

- UTBM ống tại chỗ (Ductal carcinoma in situ) 

- Tân sản tiểu thùy (Lobular neoplasia) 

+ UTBM tiểu thùy tại chỗ (Lobular carcinoma in situ) 

+ Quá sản tiểu thùy không điển hình (Atypical lobular hyperplasia) 

4.4. Các tổn thương thể nhú (Papillary lesions) 

- U nhú nội ống (Intraductal papilloma) 

- UTBM nhú nội ống (Intraductal papillary carcinoma) 

- UTBM nhú trong vỏ (Encapsulated papillary carcinoma) o UTBM nhú đặc (Solid 

papillary carcinoma) 

+ Tại chỗ (In situ) 

+ Xâm nhập (Invasive) 

4.5. Các khối u vú nam (Tumours of the male breast) 

- Phì đại tuyến vú (Gynaecomastia) 

- UTBM (Carcinoma) 

+ UTBM xâm nhập (Invasive carcinoma) 

+ UTBM tại chỗ (In situ carcinoma) 

IV. ĐIỀU TRỊ [1][2] 

1. Hướng điều trị 

- Điều trị UTV phụ thuộc giai đoạn bệnh lúc chẩn đoán, đặc điểm bệnh học khối u 

(thể mô bệnh học, độ mô học, tình trạng thụ thể nội tiết, HER2, chỉ số tăng sinh 

khối u, các đột biến gen, các yếu tố nguy cơ về gen...), tốc độ phát triển trên lâm 

sàng của bệnh, sự ưa thích của bệnh nhân và các bệnh kèm theo. 



 
 

- Đối với hầu hết các trường hợp, điều trị cần phối hợp đa phương pháp, bao gồm 

phẫu thuật, xạ trị, và điều trị hệ thống. 

- Việc sử dụng phương pháp, thuốc với thời điểm và liều lượng cần được cá thể hóa 

theo từng người bệnh. Các phương pháp được lựa chọn sao cho kết quả điều trị cao 

nhất mà độc tính, tác dụng không mong muốn cấp và mãn thấp nhất, đảm bảo chất 

lượng sống tốt nhất. Đồng thời, cần quan tâm đến các vấn đề khác: thẩm mỹ, tâm 

lý, khả năng quay lại công việc, đời sống tình dục, sinh đẻ, … 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Các phương pháp điều trị 

2.1.1. Phẫu thuật 

- Đối với khối u nguyên phát: có các hình thái phẫu thuật như cắt tuyến vú vét hạch 

nách, cắt tuyến vú tiết kiệm da, cắt tuyến vú bảo tồn quầng núm, phẫu thuật bảo tồn 

kết hợp với các kỹ thuật tái tạo. 

- Đối với hạch vùng: có các hình thái phẫu thuật như nạo vét hạch nách hoặc sinh 

thiết hạch cửa. 

- Tạo hình và tái tạo tuyến vú cho bệnh nhân UTV: đây là nhu cầu cấp thiết và chính 

đáng của người bệnh trong những năm gần đây. Có nhiều biện pháp tạo hình, tái 

tạo tuyến vú như sử dụng chất liệu độn (implant), sử dụng các vạt da cơ có cuống 

hay vạt da cơ tự do với kỹ thuật vi phẫu. Việc chỉ định loại phẫu thuật này cần được 

đưa ra bởi bác sỹ chuyên ngành ung bướu sau khi đã có đánh giá tổng thể toàn diện 

các vấn đề liên quan đến tiên lượng bệnh ung thư và chất lượng sống của người 

bệnh. 

- Phẫu thuật sạch sẽ, phẫu thuật triệu chứng: đối với giai đoạn muộn. 

2.1.2. Xạ trị 

2.1.2.1. Xạ trị chiếu ngoài 

- Xạ trị tại diện u: áp dụng với các trường hợp có khối u lớn (> 5cm) hoặc u ở vị trí 

ngoại biên, khả năng cắt rộng bị giới hạn 

- Xạ trị tại hạch vùng: áp dụng cho các trường hợp có 4 hạch di căn hoặc có hạch di 

căn kết hợp với yếu tố nguy cơ cao 



 
 

- Xạ trị trong điều trị bảo tồn: đây là lựa chọn bắt buộc trong điều trị bảo tồn ung thư 

vú. Xạ trị trong UTV có nhiều hình thức đa dạng: xạ trị bằng máy Cobalt thông 

thường đến xạ trị bằng máy gia tốc với các kỹ thuật hiện đại như lập kế hoạch và 

xạ trị 3D, xạ trị điều biến liều, xạ trị với suất liều thấp, xạ trị điều biến thể tích 

VMAT, xạ trị proton, … 

- Mô phỏng xạ trị: Chụp mô phỏng bằng CLVT, MRI hoặc PET/CT, PET/MRI. 

2.1.2.2. Xạ trị áp sát 

Cấy hạt phóng xạ vào khối u hoặc diện u trong các trường hợp không phẫu thuật 

triệt căn được hoặc bệnh lý kèm theo không thể phẫu thuật hay bệnh nhân nhất định 

từ chối phẫu thuật. 

2.1.2.3. Xạ trị trong mổ (Intraoperative Radiation Therapy: IORT) 

- IORT là một kỹ thuật đặc biệt có thể cung cấp một liều xạ trị duy nhất, tập trung 

cao liều bức xạ tại nền khối u sau phẫu thuật hoặc phần còn lại của khối u không 

thể phẫu thuật được, các khối u tái phát, di căn. 

- Các chỉ định cho xạ trị trong mổ với ung thư vú thường là các khối u vú mổ tiếp 

cận, mổ bảo tồn (kích thước u là dưới 3cm và không có hạch trên lâm sàng), hoặc 

các trường hợp tái phát. 

- Có thể sử dụng IORT với liều duy nhất hoặc tăng cường xạ trị toàn bộ vú, đặc biệt 

những trường hợp ung thư vú tái phát. 

2.1.2. Điều trị hệ thống 

- Hóa trị: được áp dụng cho phần lớn các bệnh nhân UTV vào một thời gian nào đó. 

Đây là phương pháp hiệu quả cao, mang lại rất nhiều lợi ích về sống thêm cho người 

bệnh. 

- Điều trị nội tiết: được áp dụng cho các trường hợp UTV có thụ thể nội tiết dương 

tính. 

- Điều trị đích: là phương pháp điều trị sử dụng các thuốc là kháng thể đơn dòng 

nhắm vào các đích đặc hiệu của tế bào ung thư vú 

- Điều trị miễn dịch: là phương pháp dùng các thuốc tác động vào các đích là các cơ 

chế miễn dịch xác định, giúp cơ thể loại trừ tế bào ung thư. 



 
 

Việc sử dụng một hay nhiều phương pháp điều trị nêu trên căn cứ vào giai đoạn 

và các yếu tố bệnh học trên từng bệnh nhân cụ thể. Hướng dẫn chi tiết được trình bày 

dưới đây. 

2.2. Điều trị theo giai đoạn 

2.2.1. Giai đoạn 0 (UTBM thể ống tại chỗ) 

- Phẫu thuật cắt rộng u (bảo tồn) nếu bệnh nhân không có chống chỉ định. Sau mổ 

cần chụp lại X-quang tuyến vú và đặt bệnh phẩm lên máy chụp X-quang kiểm tra 

cũng như phân tích mô bệnh học để đảm bảo lấy bỏ hoàn toàn tổn thương cũng như 

bờ diện cắt với khoảng cách âm tính an toàn (tối thiểu 2mm đối với UTBM thể ống 

tại chỗ). Có thể phải mổ cắt lại nếu chưa đạt yêu cầu. 

- Nếu bệnh nhân có chống chỉ định bảo tồn, hoặc khối u lan rộng (từ hai góc một 

phần tư trở lên), việc cắt rộng u không đảm bảo diện cắt âm tính, hoặc bệnh nhân 

không muốn bảo tồn, nên phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến vú. Có thể phẫu thuật tái tạo 

tuyến vú ngay hoặc trì hoãn nếu bệnh nhân có nhu cầu tái tạo. 

- Đối với hạch nách, nếu bệnh nhân chỉ có tổn thương nội ống đơn thuần thì không 

cần thiết phải vét hạch nách. Tuy nhiên, có một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân có ung thư xâm 

nhập. Do vậy, có thể cần sinh thiết hạch cửa đối với một số trường hợp nghi ngờ có 

ung thư xâm nhập. Khi có ung thư xâm nhập hoặc hạch dương tính, cần điều trị 

theo giai đoạn tương ứng. 

- Xạ trị toàn bộ vú sau mổ (có hoặc không tăng cường liều vào diện u) các trường 

hợp có nguy cơ tái phát cao (khối u sờ thấy trên lâm sàng, kích thước lớn, độ ác 

tính cao, diện cắt sát hoặc còn tế bào u, tuổi < 50) nhằm giảm nguy cơ tái phát. Có 

thể xạ trị một phần tuyến vú với các trường hợp có nguy cơ thấp hơn (bệnh phát 

hiện qua sàng lọc, độ ác tính thấp hoặc trung bình, khối u ≤ 2,5cm và bờ diện cắt > 

3mm). Các trường hợp nguy cơ rất thấp, có thể bỏ qua xạ trị. 

- Đối với bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt rộng u và xạ trị, điều trị nội tiết bổ trợ 

giảm được nguy cơ tái phát vú cùng bên ở các trường hợp ER dương tính. 

Tamoxifen được sử dụng đối với phụ nữ chưa mãn kinh và mãn kinh, thuốc ức chế 

aromatase (aromatase inhibitor- AI) chỉ sử dụng đối với phụ nữ đã mãn kinh (đặc 



 
 

biệt dưới 60 tuổi và lo ngại tắc mạch huyết khối), thời gian là 5 năm. Với bệnh nhân 

có ER âm tính, người ta chưa rõ lợi ích của điều trị nội tiết. 

2.2.2. Giai đoạn I, II và T3N1M0 

Phẫu thuật 

- Phẫu thuật bảo tồn (cắt rộng u và vét hạch nách) nếu không có chống chỉ định và 

bệnh nhân có nhu cầu. Cần kiểm tra diện cắt khi phẫu thuật bảo tồn. Nếu diện cắt 

dương tính, cần cắt lại. Đặt clip giường u để lập kế hoạch xạ trị chính xác. Chống 

chỉ định tuyệt đối phẫu thuật bảo tồn trong các trường hợp UTV đa ổ, UTV trong 6 

tháng đầu thời kỳ mang thai, có hình ảnh vi canxi hóa lan tỏa trên phim chụp x-

quang vú, đã được xạ trị vào ngực/diện vú trước đó hoặc diện cắt dương tính dai 

dẳng mặc dù đã cắt lại. Chống chỉ định tương đối phẫu thuật bảo tồn ở các trường 

hợp u lớn (so với kích thước vú), bệnh nhân có tiền sử bệnh hệ thống, u nằm dưới 

núm vú. 

- Phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú và vét hạch nách (cắt tuyến vú triệt căn biến đổi), một 

số trường hợp có thể cắt tuyến vú tiết kiệm da (skin-sparing mastectomy), cắt tuyến 

vú có bảo tồn núm vú (nipple sparing mastectomy) nếu không có chống chỉ định. 

- Vét hạch nách là thủ thuật thường quy. Đối với các trường hợp không thấy di căn 

hạch nách trên lâm sàng, chỉ cần vét chặng I và II. Những trường hợp khi vét thấy 

di căn hạch ở chặng I và II nên vét tiếp ở chặng III. 

- Các trường hợp N0 trên lâm sàng có thể sinh thiết hạch cửa (hạch gác). Nếu trên 

lâm sàng nghi ngờ hạch dương tính cần chọc hút kim nhỏ hoặc sinh thiết kim, nếu 

hạch âm tính mới sinh thiết hạch cửa. Hạch cửa có thể được phát hiện bằng phương 

pháp nhuộm màu (bằng xanh methylene hoặc isosulfan) hoặc đồng vị phóng xạ 

99mTc hoặc kết hợp cả nhuộm màu và đồng vị phóng xạ. Khi tìm được hạch cửa, 

tiến hành sinh thiết hạch này. Nếu hạch âm tính khi sinh thết tức thì, có thể không 

cần vét hạch nách. Nếu hạch cửa dương tính sẽ vét hạch nách thường quy. 

- Đối với các trường hợp được phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú có thể xem xét phẫu thuật 

tái tạo tuyến vú nếu bệnh nhân có nhu cầu và về mặt ung thư học không có chống 

chỉ định. Có thể sử dụng các chất liệu ngoại lai hoặc các vạt da cơ tự thân hoặc kết 



 
 

hợp cả hai. Tái tạo tuyến vú có thể tiến hành ngay trong khi cắt tuyến vú hoặc vào 

thời điểm nào đó sau khi hoàn thành điều trị. Người ta có thể đặt túi giãn mô trước, 

sau đó mới đặt mô vú nhân tạo. Các trường hợp đủ điều kiện có thể cắt tuyến vú 

tiết kiệm da, tạo hình ngay hoặc cấy túi giãn mô tạm trước xạ trị. Một số trường 

hợp phẫu thuật bảo tồn, mô vú bị khuyết, có thể lấp chỗ khuyết bằng vạt da (có mô 

mỡ dày và mạch nuôi). 

- Ngoài ra, người ta cũng cần phẫu thuật sửa vú đối bên để cho cân đối với bên vú bị 

bệnh được phẫu thuật. Các trường hợp đã được tạo hình bằng vạt tự thân có thể cần 

phẫu thuật sửa lại tại vú được tạo hình và tại nơi lấy vạt da cơ. 

- Phẫu thuật tái tạo vú tức thì, tái tạo quầng vú và núm vú hoặc xăm quầng vú cũng 

được tiến hành để đạt sự hoàn mỹ. 

Điều trị tân bổ trợ 

- Với các trường hợp bệnh có thể mổ được khi mới chẩn đoán, đủ tiêu chuẩn bảo tồn 

vú và bệnh nhân có nhu cầu bảo tồn ngoại trừ vấn đề u lớn cần điều trị toàn thân 

trước mổ với các phác đồ hóa trị như điều trị bổ trợ. Nếu có thể, nên đánh dấu (bằng 

clip) ranh giới u trước khi điều trị dưới hướng dẫn của chụp X-quang tuyến vú hoặc 

siêu âm tuyến vú. 

- Nếu khối u đáp ứng với hoá trị, xem xét điều trị bảo tồn khi đủ tiêu chuẩn. Việc 

sinh thiết hạch cửa cũng được đặt ra khi hạch âm tính cả trước và sau điều trị tân 

bổ trợ (cN0 và ycN0). Các trường hợp ban đầu hạch dương tính (≥ cN1) nhưng 

chuyển sang âm tính sau điều trị tân bổ trợ (ycN0), chỉ sinh thiết hạch cửa ở một số 

trường hợp rất chọn lọc. 

- Nếu sau hoá trị, khối u không đáp ứng hoặc bệnh tiến triển, cần phẫu thuật cắt bỏ 

tuyến vú, vét hạch nách. 

- Bệnh nhân có HER2 dương tính, nên kết hợp hóa trị với trastuzumab trước mổ. Nếu 

có điều kiện cân nhắc kết hợp trastuzumab và pertuzumab với các trường hợp khối 

u >2cm hoặc hạch dương tính. Không dùng đồng thời thuốc kháng HER2 với 

anthracycline. Sau mổ, tiếp tục sử dụng kháng HER2 bổ trợ (như trình bày trong 

mục hóa trị bổ trợ). 



 
 

- Điều trị nội tiết tân bổ trợ đơn thuần hoặc kết hợp điều trị đích chỉ dành cho một số 

ít trường hợp không thể hóa trị, thể lòng ống nguy cơ thấp. 

- Bệnh nhân có thai không được sử dụng hóa trị trong quý đầu (3 tháng đầu) nếu giữ 

thai, chỉ hóa trị từ quý thứ hai trở đi với các thuốc ít gây hại thai nhi như 

doxorubicin, cyclophosphamide, 5 fluorouracil, taxane, ... Các thuốc kháng HER2 

và điều trị nội tiết chống chỉ định trong suốt thời kỳ mang thai. 

Hóa trị và điều trị đích bổ trợ 

- Sau khi phẫu thuật, điều trị bổ trợ toàn thân cần được xem xét. Quyết định điều trị 

dựa trên cân nhắc giữa lợi ích giảm được nguy cơ tái phát, di căn với nguy cơ về 

độc tính của từng phương pháp điều trị. Hội nghị đồng thuận St. Gallen 2015 đã đề 

xuất chỉ định điều trị bổ trợ hệ thống theo các thể bệnh học một cách khái quát 

(Bảng 4). Bên cạnh thể bệnh học, việc cân nhắc điều trị cần dựa vào giai đoạn u, 

hạch sau mổ cùng các yếu tố nguy cơ, thể trạng chung, bệnh kèm theo và sự lựa 

chọn của bệnh nhân. 

Bảng 4: Điều trị bổ trợ hệ thống theo các thể bệnh học (Hội nghị đồng 

thuận St.Gallen 2015) 

Thể bệnh học Điều trị được đề nghị Chú thích bổ sung 

Lòng ống A Điều trị nội tiết đơn 

thuần ở phần lớn trường 

hợp 

Cân nhắc hóa trị nếu gánh 

nặng u lớn (≥ 4 hạch 

dương tính, ≥ T3), độ mô 

học 3 

Lòng ống B – HER2 âm tính Điều trị nội tiết + hóa trị 

ở phần lớn trường hợp 

 

Lòng ống B – HER2 dương 

tính 

Hóa  trị  +  kháng HER2  

+ điều trị nội tiết ở gần 

như tất cả bệnh nhân 

Nếu chống chỉ định hóa 

trị, cân nhắc điều trị nội 

tiết + kháng HER2 

HER2 dương tính (không 

lòng ống) 

Hóa trị + kháng HER2  



 
 

Bộ ba âm tính (thể ống – 

ductal) 

Hoá trị  

- Các trường hợp thụ thể nội tiết dương tính, HER2 âm tính (lòng ống A, lòng ống B 

– HER2 âm tính): cân nhắc hoá trị 

+ Typ lòng ống A: di căn từ 4 hạch hoặc khối u từ T3 trở lên cần hóa trị. Nếu di 

căn từ 1 đến 3 hạch, cần dựa vào nguy cơ tái phát trên lâm sàng và mô bệnh học 

bao gồm giai đoạn u, các đặc điểm gợi ý mức độ ác tính (độ mô học, sự tăng 

sinh, xâm lấn mạch), mức độ đáp ứng với điều trị nội tiết. 

+ Typ lòng ống B – HER2 âm tính: phần lớn cần hoá trị tiếp theo bằng điều trị nội 

tiết. 

+ Đối với các trường hợp khó phân định cần làm xét nghiệm gen để xác định nguy 

cơ tái phát, từ đó có thể chỉ định hóa trị hay không. 

+ Với các trường hợp hạch âm tính, khối u ≤ 0,5cm, có thể không cần hóa trị.  

+ Đối với các các trường hợp khối u trên 0,5 cm nhưng chưa di căn hạch, nên làm 

xét nghiệm gen đánh giá điểm nguy cơ tái phát. Nếu không có điều kiện làm xét 

nghiệm gen, cân nhắc giữa chỉ điều trị nội tiết hay hóa trị tiếp theo bằng điều trị 

nội tiết sẽ dựa vào các đặc điểm bệnh học. Về số lượng hạch di căn, cần lưu ý 

đến cả số hạch vét được. 

- Các trường hợp HER2 dương tính (lòng ống và không lòng ống), đường kính khối 

u > 1cm cần được hóa trị kết hợp trastuzumab (9 tuần – 1 năm). Các trường hợp ≤ 

pT1bN0 cũng nên cân nhắc với chỉ định này (xem xét thêm các đặc điểm lâm sàng, 

bệnh học khác). Với các trường hợp hạch dương tính, cân nhắc kết hợp hóa trị với 

trastuzumab và pertuzumab. Không dùng đồng thời thuốc kháng HER2 với 

anthracycline. 

- Ung thư vú bộ ba âm tính cũng có lợi ích từ hóa trị bổ trợ, đặc biệt từ pT1bN0 trở 

lên. Cân nhắc hóa trị với các trường hợp u nhỏ hơn. 

- Đối với các thể ít gặp, nên chỉ điều trị nội tiết cho các thể mô học đáp ứng với nội 

tiết như thể ống nhỏ (tubular), thể nhú (papillary) và thể nhầy (mucinous), cân nhắc 

hóa trị với các trường hợp hạch dương tính. Hầu hết các thể này đều có thụ thể nội 



 
 

tiết dương tính và HER2 âm tính. Nếu thụ thể nội tiết âm tính và/hoặc HER dương 

tính; hoặc ER và PR âm tính và độ mô học 1 thì cần làm lại xét nghiệm hóa mô 

miễn dịch. Nếu làm lại xét nghiệm, kết quả ER và PR âm tính thì điều trị như các 

thể mô bệnh học thông thường. Hóa trị cho các thể không đáp ứng với nội tiết như 

thể tủy (medullary), thể dị sản (metaplastic); và không cần điều trị hệ thống bổ trợ 

với các thể thiếu niên chế tiết (secretory juvenile), dạng tuyến nang (adenoid cystic) 

và tiết rụng đầu (apocrine) nếu không có các yếu tố nguy cơ cao. 

- Với bệnh nhân UTV bộ ba âm tính, sau hóa trị tân bổ trợ với anthracycline, taxane, 

alkyl hóa....đủ số đợt cần thiết và phẫu thuật, nếu bệnh còn tồn tại trên mô bệnh 

học, có thể cân nhắc dùng thêm capecitabine 6-8 đợt. 

- Trường hợp đã điều trị tân bổ trợ (với hóa trị đủ số đợt và kháng HER2), nếu không 

còn bệnh trên mô bệnh học sau phẫu thuật, duy trì kháng HER2 cho đủ 1 năm với 

trastuzumab (có thể kết hợp pertuzumab hoặc không). Các trường hợp bệnh còn tồn 

tại sau điều trị tân bổ trợ, có thể sử dụng T-DM1 (trastuzumab-emtansine) 14 đợt. 

Nếu bệnh nhân không dung nạp được với T-DM1, sử dụng trastuzumab (có thể kết 

hợp pertuzumab hoặc không) cho đủ 1 năm. 

Xạ trị bổ trợ 

- Sau phẫu thuật bảo tồn nhất thiết phải xạ trị: 

+ + Xạ trị toàn bộ vú 45-50,4Gy chia thành 25-28 phân liều hoặc 40-42,5Gy chia 

thành 15-16 phân liều (xạ trị giảm phân liều- hypofractionated radiation therapy). 

Tăng cường liều (boost) đối với các trường hợp nguy cơ tái phát tại chỗ cao: tuổi 

< 50, độ mô học 3, UTBM tại chỗ thể ống lan rộng, xâm lấn mạch hoặc cắt bỏ u 

không triệt căn. Liều tăng cường điển hình là 10-16Gy chia thành 4-8 phân liều. 

+ + Xạ trị một phần tuyến vú sau phẫu thuật bảo tồn cũng có thể được sử dụng đối 

với bệnh nhân UTV giai đoạn sớm (giai đoạn I), u đơn ổ, ER dương tính, 60 tuổi 

trở lên. Xạ trị có thể bằng áp sát 34 Gy chia 10 phân liều, 2 lần/ngày hoặc xạ trị 

ngoài vào nền u 38,5 Gy chia 10 phân liều, 2 lần/ngày. 

- Sau phẫu thuật cắt tuyến vú triệt căn biến đổi, chỉ định xạ trị theo hạch vùng di căn 

trước, tiếp theo đến các yếu tố khác: 



 
 

+ Các trường hợp có từ 4 hạch nách trở lên dương tính, luôn cần xạ trị (thành ngực, 

vùng hạ đòn, thượng đòn, vú trong và bất kỳ phần nách có nguy cơ). 

+ Các trường hợp từ 1-3 hạch nách dương tính, cân nhắc (thiên về) xạ trị thành 

ngực và hạch vùng như trên. 

+ Các trường hợp hạch nách âm tính, khối u > 5cm hoặc diện cắt dương tính nhưng 

không thể cắt lại được (bất khả kháng), cần xạ trị thành ngực có thể kèm theo 

hoặc không xạ trị vùng hạ đòn, thượng đòn, vú trong và bất kỳ phần nách có 

nguy cơ tùy từng trường hợp cụ thể. Các trường hợp hạch nách âm tính, khối u 

≤ 5cm nhưng bờ diện cắt < 1mm, cân nhắc (thiên về) xạ trị thành ngực có thể 

kèm theo hoặc không xạ trị hạch vùng ở bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ (u 

trung tâm hoặc phía trong của vú, hoặc u > 2cm, thể tích vú nhỏ, tuổi trẻ, xâm 

nhập bạch mạch). Các trường hợp hạch nách âm tính, khối u ≤ 5cm, bờ diện cắt 

≥ 1mm, không có các yếu tố nguy cơ nói trên, có thể không cần xạ trị. Ngoài ra, 

việc cân nhắc xạ trị nên được tính đến các đặc điểm khối u (thể mô bệnh học, độ 

mô học, tình trạng các thụ thể nội tiết, HER2, ...) cũng như các bệnh kèm theo. 

+ Liều xạ tại thành ngực là 45-50,4Gy chia thành 25-28 phân liều, có thể tăng 

cường vào sẹo mổ với tổng liều xấp xỉ 60Gy. Liều xạ tại hạch vùng là 45-50,4 

Gy chia thành 25-28 phân liều. Tất cả đều theo liệu trình 5 ngày/tuần 

- Trường hợp hóa trị tân bổ trợ, kế hoạch xạ trị cần dựa vào giai đoạn trước và sau 

điều trị tân bổ trợ và giai đoạn theo mô bệnh học sau mổ. 

- Với bệnh nhân có thai, xạ trị là chống chỉ định trong suốt thời kỳ mang thai, chỉ 

được xạ trị sau khi đã sinh hoặc đình chỉ thai nghén. 

Điều trị nội tiết bổ trợ 

Điều trị nội tiết áp dụng cho bệnh nhân có thụ thể nội tiết dương tính hoặc không rõ 

Bệnh nhân còn kinh 

- Nếu có các yếu tố nguy cơ cao (khối u lớn, di căn hạch, độ mô học, dưới 35 tuổi, 

…) phối hợp ức chế buồng trứng (bằng chất đồng vận GnRH) hoặc cắt buồng trứng 

(bằng phẫu thuật hoặc xạ trị) với AI hoặc tamoxifen. Thời gian ức chế buồng trứng 

có thể đến 5 năm. Nếu sau 5 năm, bệnh nhân vẫn chưa mãn kinh, cần cân nhắc sử 



 
 

dụng tiếp. Các trường hợp nguy cơ thấp có thể điều trị tamoxifen đơn thuần. Các 

trường hợp nguy cơ thấp có chống chỉ định tamoxifen, nên sử dụng ức chế buồng 

trứng hoặc cắt buồng trứng phối hợp với AI. 

- Sau 5 năm sử dụng tamoxifen, các trường hợp nguy cơ cao (dựa trên kích thước 

khối u, di căn hạch và độ mô học) có thể tiếp tục điều trị tamoxifen đến 10 năm 

hoặc chuyển sang AI trong 5 năm (nếu bệnh nhân chuyển sang mãn kinh). 

- Thuốc AI đơn thuần (không kết hợp với ức chế buồng trứng) không có tác dụng 

điều trị ở bệnh nhân chưa mãn kinh. Vì vậy, thuốc không được sử dụng ở bệnh nhân 

không đánh giá được chức năng buồng trứng, chỉ dựa vào hiện tượng mất kinh sau 

hoá trị. 

Bệnh nhân đã mãn kinh 

- Sử dụng AI từ đầu trong 5 năm. Sau AI 5 năm có thể cân nhắc thêm 5 năm AI nữa. 

- Lựa chọn khác là AI trong 2-3 năm rồi chuyển sang tamoxifen cho đủ 5 năm. Cách 

sử dụng khác là tamoxifen trong 2-3 năm rồi chuyển sang AI cho đủ 5 năm hoặc 

tiếp tục để AI đủ 5 năm. 

- Các bệnh nhân mãn kinh đã sử dụng 4,5-6 năm tamoxifen, có thể chuyển sang AI 

trong 5 năm hoặc cân nhắc điều trị tiếp tamoxifen cho đủ 10 năm. 

- Các bệnh nhân mãn kinh nhưng có chống chỉ định AI, không dung nạp với AI hoặc 

không thể dùng AI vì các lý do khác, nên sử dụng tamoxifen trong 5 năm hoặc cân 

nhắc lên đến 10 năm. 

Bệnh nhân nam 

Bệnh nhân UTV nam có ER dương tính nên được điều trị nội tiết bổ trợ bằng 

tamoxifen. Nếu thực sự có chống chỉ định tamoxifen, sử dụng chất đồng vận GnRH 

kết hợp AI. 

Bệnh nhân có thai 

Chỉ được sử dụng thuốc nội tiết sau khi bệnh nhân đã sinh hoặc đình chỉ thai 

nghén. 

Điều trị bổ trợ với thuốc tái tạo xương 



 
 

Bisphosphonate điều trị bổ trợ có tác dụng làm giảm nguy cơ di căn xương ở 

bệnh nhân đã mãn kinh và bệnh nhân chưa mãn kinh nhưng đã ức chế hoặc cắt buồng 

trứng. Các thuốc được dùng hiện nay: zoledronic acid, clodronate. 

2.2.3. Giai đoạn III (trừ T3N1M0) và ung thư vú thể viêm 

- Hầu hết các trường hợp này không mổ được và nên được hoá trị tân bổ trợ. 

- Các bệnh nhân có bộc lộ quá mức HER2 cần kết hợp trastuzumab với hóa trị tân 

bổ trợ (không dùng đồng thời với các đợt có anthracycline) ngoại trừ có chống chỉ 

định. Có thể kết hợp pertuzumab với trastuzumab và hóa trị trong điều trị tân bổ trợ 

(khối u> 2cm hoặc hạch dương tính). 

- Điều trị nội tiết tân bổ trợ đơn thuần hoặc kết hợp điều trị đích chỉ dành cho một số 

ít trường hợp không thể hóa trị, thể lòng ống nguy cơ thấp. 

- Sau hoá trị, bệnh chuyển thành mổ được, có thể phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú triệt căn 

kèm vét hạch nách hoặc phẫu thuật bảo tồn (cắt rộng u kèm vét hạch nách). 

- Sau phẫu thuật cần xạ trị thành ngực (hoặc vú) và hạch vùng (hạch vú trong, hạch 

thượng đòn. 

- Điều trị nội tiết tương tự như giai đoạn sớm. 

- Các bệnh nhân có HER2 dương tính đã điều trị tân bổ trợ với trastuzumab, 

pertuzumab và hóa trị, nếu không còn bệnh tích trên mô bệnh học sau mổ, duy trì 

cho đủ 1 năm với trastuzumab (có thể kết hợp pertuzumab hoặc không). Các trường 

hợp bệnh còn tồn tại sau điều trị tân bổ trợ, có thể sử dụng T-DM1 (trastuzumab-

emtansine) 14 đợt. Nếu bệnh nhân không dung nạp được với T-DM1, sử dụng 

trastuzumab (có thể kết hợp pertuzumab hoặc không) cho đủ 1 năm. 

- Nếu bệnh không mổ được (giữ nguyên hoặc tiến triển), cân nhắc chuyển phác đồ 

hóa trị khác hoặc xạ trị vào tất cả các vị trí lan rộng của u (50Gy), tăng cường liều 

vào nơi bệnh còn lại (10-26Gy tuỳ thuộc liều cơ quan có nguy cơ). Đánh giá trong 

khi xạ trị để chọn ra các bệnh nhân có thể mổ được (sau 45-50Gy). 

- Một số trường hợp bệnh tiến triển trong thời gian hoá trị, cần phẫu thuật sạch sẽ, 

sau đó có thể điều trị toàn thân. 

2.2.4. Giai đoạn IV 



 
 

Đối với UTV di căn, được coi là bệnh không thể chữa khỏi. Điều trị nhằm mục 

đích giảm triệu chứng liên quan khối u, nâng cao chất lượng sống và kéo dài thời gian 

sống. Vì vậy, nên áp dụng các phương pháp vừa có hiệu quả vừa có độc tính thấp. 

Điều trị nội tiết và điều trị đích 

- Điều trị nội tiết nên được sử dụng ở bệnh nhân có thụ thể nội tiết dương tính, chỉ 

tổn thương ở xương, phần mềm hoặc ở tạng nhưng số lượng và kích thước tổn 

thương nhỏ, bệnh tiến triển chậm, không đe dọa tính mạng. 

- Các bệnh nhân không điều trị nội tiết trong vòng 1 năm trước đó có thể điều trị 

bằng các thuốc AI nếu đã mãn kinh. Cắt buồng trứng (bằng phẫu thuật hoặc xạ trị) 

hoặc ức chế buồng trứng (bằng chất đồng vận GnRH) ở phụ nữ chưa mãn kinh và 

kết hợp với thuốc như đối với phụ nữ đã mãn kinh. Lựa chọn khác đối với các bệnh 

nhân này là tamoxifen nhưng đây là phương pháp kém hiệu quả hơn. 

- Các bệnh nhân đang hoặc ngưng điều trị nội tiết trong vòng 1 năm, nếu đã mãn 

kinh, cần chuyển sang các thuốc khác với các thuốc dùng trước đó. Các trường hợp 

còn kinh, có thể cắt buồng trứng hoặc ức chế buồng trứng (bằng chất đồng vận 

GnRH) kết hợp với thuốc như đối với phụ nữ đã mãn kinh. 

- Nếu trước đó bệnh nhân đã dùng tamoxifen, hiện đã mãn kinh có thể chuyển sang 

AI hoặc ngược lại, bệnh nhân đã điều trị AI có thể chuyển sang tamoxifen. Các 

bệnh nhân mãn kinh đã thất bại với AI loại không steroid vẫn có thể có lợi ích khi 

dùng AI loại steroid. Fulvestrant cũng là một lựa chọn ngay bước đầu hoặc sau thất 

bại với tamoxifen và/hoặc AI ở phụ nữ đã mãn kinh. 

- Đối với bệnh nhân nam, khi sử dụng AI, nên dùng chất đồng vận GnRH đồng thời. 

- Đối với bệnh nhân có thụ thể nội tiết dương tính, HER2 âm tính, các thuốc ức chế 

mTOR (như everolimus, ...), ức chế CDK 4/6 (ribociclib) kết hợp với điều trị nội 

tiết cho kết quả điều trị tốt hơn so với điều trị nội tiết đơn thuần. Một số thuốc ức 

chế CDK 4/6 có thể được sử dụng đơn thuần trong những tình huống đặc biệt. 

- Đối với bệnh nhân có thụ thể nội tiết dương tính, HER2 âm tính, kèm theo có đột 

biến PIK3CA, đã thất bại điều trị với AI, kết hợp thuốc ức chế PI3K (alpelisib) với 

fulvestrant cho kết quả tốt hơn fulvestrant đơn thuần. 



 
 

- Đối với các trường hợp thụ thể nội tiết dương tính, HER2 dương tính có thể kết hợp 

điều trị nội tiết với thuốc kháng HER2 nếu chống chỉ định hóa trị kết hợp kháng 

HER2 hoặc bệnh tiến triển chậm. Các trường hợp không có điều kiện kinh tế để sử 

dụng kháng HER2, có thể hóa trị đơn thuần hoặc điều trị nội tiết đơn thuần nếu 

không thể hóa trị. 

- Điều trị nội tiết đồng thời với hóa trị không cho lợi ích về thời gian sống thêm, 

không nên áp dụng ngoài các thử nghiệm lâm sàng. 

- Điều trị nội tiết duy trì ở bệnh nhân có thụ thể nội tiết dương tính, đã ổn định sau 

hóa trị cho bệnh di căn là một lựa chọn hợp lý. 

- Đối với UTV nam, điều trị nội tiết cũng được ưu tiên nếu ER dương tính, trừ khi lo 

ngại hoặc có bằng chứng bệnh kháng điều trị nội tiết hoặc bệnh tiến triển nhanh cần 

hóa trị. 

Hóa trị và điều trị đích 

- Các bệnh nhân có thụ thể nội tiết âm tính, hoặc thụ thể nội tiết dương tính nhưng di 

căn tạng có triệu chứng, bệnh tiến triển nhanh, đe dọa tính mạng hoặc đã kháng với 

điều trị nội tiết nên được hoá trị nếu không có chống chỉ định. Có thể dùng đơn hoá 

chất hoặc phối hợp đa thuốc. Điều trị với đơn hóa chất tuần tự được ưu tiên hơn do 

độc tính thấp, chất lượng sống của bệnh nhân được đảm bảo. Phối hợp đa thuốc 

trong trường hợp bệnh tiến triển nhanh, di căn tạng đe dọa tính mạng, khi cần bệnh 

đáp ứng nhanh để kiểm soát triệu chứng. Gần đây, hóa trị liều thấp, nhịp độ dày 

(metronomic chemotherapy) là một lựa chọn hợp lý trong trường hợp không yêu 

cầu đáp ứng nhanh. 

- Các trường hợp HER2 dương tính cần phối hợp hóa trị với thuốc kháng HER2 (hóa 

trị kết hợp trastuzumab hoặc hóa trị kết hợp cả trastuzumab và pertuzumab) hoặc 

sử dụng đơn chất T-DM1, hoặc hóa trị kết hợp thuốc ức chế tyrosine kinase của thụ 

thể HER2 (lapatinib), hoặc phối hợp trastuzumab với lapatinib. 

- Các bệnh nhân có đột biến BRCA1/2 dòng mầm, thuộc nhóm bộ ba âm tính hoặc 

thụ thể nội tiết dương tính và HER2 âm tính đã tiến triển sau điều trị nội tiết, đã hóa 

trị anthracycline có hoặc không taxane (bổ trợ hoặc cho bệnh di căn) có thể ưu tiên 



 
 

sử dụng các thuốc ức chế PARP. Các bệnh nhân có đột biến BRCA1/2 dòng mầm, 

thuộc nhóm bộ ba âm tính có thể lựa chọn phác đồ có platin. 

- Các bệnh nhân bộ ba âm tính, PD-L1 dương tính, kết hợp thuốc kháng PD-L1 

(atezolizumab) với hóa trị có thể là một lựa chọn. 

- Thông thường, một phác đồ hóa trị được sử dụng liên tục đến khi bệnh tiến triển 

hoặc khi độc tính không chấp nhận được (bao gồm độc tính tích lũy với tim của 

anthracycline). 

Thuốc tái tạo xương 

Đối với bệnh nhân có di căn xương có thể sử dụng các thuốc tái tạo xương (còn 

gọi là các thuốc biến đổi xương) cùng với các phương pháp hóa trị, điều trị nội tiết, 

điều trị đích nói trên. Các thuốc thường dùng là bisphosphonate: zoledronic acid, 

pamidronate, clodronate; kháng thể đơn dòng ức chế RANK. 

Các biện pháp can thiệp khác 

- Các trường hợp gãy xương dài hoặc có nguy cơ gãy xương cần cân nhắc cố định 

xương, sau đó xạ trị. Nếu không có nguy cơ gãy xương, xạ trị là một lựa chọn. 

- Chèn ép tủy sống cần được đánh giá và xử lý cấp cứu. Thông thường, phẫu thuật 

giải phóng chèn ép được xem xét trước. Nếu không thực hiện được phẫu thuật, có 

thể xạ trị cấp cứu. Tạo hình đốt sống (vertebroplasty) cũng là một lựa chọn. 

- Các trường hợp di căn não đơn ổ hoặc ổ nhỏ, có thể phẫu thuật hoặc xạ phẫu định 

vị bằng dao Gamma, Cyber, xạ trị định vị trên máy gia tốc.... Xạ trị toàn não sau đó 

cần được cân nhắc giữa lợi ích kiểm soát bệnh và di chứng đối với não của xạ trị 

(với bệnh nhân sống lâu sau di căn não). Các trường hợp không thể điều trị tại chỗ, 

xem xét xạ trị toàn não. 

- U vú vỡ loét, đau do u, hạch chèn ép cũng có thể xạ trị để giảm nhẹ triệu chứng. 

- Tràn dịch màng phổi cần điều trị toàn thân có hoặc không kết hợp với điều trị tại 

chỗ. Chọc tháo dịch khi có triệu chứng, tràn dịch màng phổi đáng kể trên lâm sàng. 

Sử dụng bột talc, bleomycin, các thuốc biến đổi sinh học gây xơ dính màng phổi 

cũng là một lựa chọn nhưng cần cân nhắc tới di chứng ảnh hưởng tới chất lượng 

sống của bệnh nhân. 



 
 

- Tràn dịch màng bụng, màng tim cũng cần được chọc tháo nếu có triệu chứng. 

- Phẫu thuật lấy bỏ u nguyên phát cho UTV giai đoạn IV mới chẩn đoán chỉ nên thực 

hiện có chọn lọc ở một số bệnh nhân, đặc biệt khi chỉ di căn xương, có thể lấy trọn 

u, với mục đích cải thiện chất lượng sống. 

- Một số trường hợp di căn đơn ổ, di căn với lượng bệnh ít, nhạy với điều trị toàn 

thân, có thể thoái lui hoàn toàn, thời gian sống lâu dài, cân nhắc điều trị đa phương 

pháp bao gồm cả điều trị tại chỗ, tại vùng với dự định điều trị triệt căn. 

- Các phương pháp điều trị triệu chứng cần được tiến hành cùng với các biện pháp 

điều trị đặc hiệu nhằm nâng cao chất lượng sống của bệnh nhân. 

2.2.5. Ung thư vú đã điều trị tái phát, di căn 

Tái phát tại chỗ, tại vùng 

- Lấy bỏ u tái phát nếu có thể và xạ trị tại chỗ (nếu chưa xạ trị hoặc liều xạ thêm này 

vẫn an toàn). 

- Nếu không thể phẫu thuật cắt bỏ có thể xạ trị nếu như vùng thành ngực đó chưa 

được xạ trị. 

- Đối với bệnh nhân đã điều trị bảo tồn vú nên phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú + vét hạch 

nách. 

- Các trường hợp tái phát tại hạch nách cần phẫu thuật vét hạch hoặc lấy hạch và xạ 

trị nếu có thể. Tái phát tại hạch thượng đòn (cùng bên), hạch vú trong cần cân nhắc 

xạ trị nếu có thể. 

- Sau điều trị tại chỗ nên xem xét điều trị hệ thống (hoá trị, nội tiết). 

Di căn xa 

Điều trị như bệnh nhân giai đoạn IV, cần xem xét đến các phương pháp đã điều 

trị trước đây. 

2.3. Điều trị khác 

- Cắt buồng trứng 

+ Phẫu thuật cắt buồng trứng ở phụ nữ chưa mãn kinh có thụ thể nội tiết dương 

tính là một phần của điều trị nội tiết. Có thể phẫu thuật mở hay nội soi. 

+ Cắt buồng trứng bằng xạ trị cũng là phương pháp điều trị nội tiết ở bệnh nhân 



 
 

chưa mãn kinh có thụ thể nội tiết dương tính. 

- Đặt catheter có buồng tiêm truyền dưới da 

Trong trường hợp khó tiếp cận tĩnh mạch ngoại vi hoặc cần truyền tĩnh mạch lâu 

dài thì có thể đặt buồng tiêm truyền dưới da 

- Dự phòng giảm bạch cầu trung tính có sốt. Các phác đồ có nguy cơ giảm bạch cầu 

hạt có sốt 10-20% bao gồm: 

+ Docetaxel 

+ FEC tiếp theo bằng Docetaxel. 

+ Paclitaxel 

V. CÁC PHÁC ĐỒ, LIỆU TRÌNH ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA UNG THƯ VÚ [1][2] 

1. Điều trị nội tiết bổ trợ ung thư vú thể ống tại chỗ 

- Phụ nữ chưa mãn kinh và mãn kinh: Tamoxifen x 5 năm 

- Phụ nữ đã mãn kinh: thuốc ức chế aromatase (aromatase inhibitor – AI) x 5 năm 

2. Điều trị nội tiết bổ trợ ung thư vú xâm nhập 

2.1. Phụ nữ chưa mãn kinh 

- Tamoxifen 5-10 năm ± cắt buồng trứng hoặc ức chế buồng trứng bằng chất đồng 

vận GnRH (Goserelin TDD mỗi 28 ngày) 

- Tamoxifen 5 năm ± cắt buồng trứng hoặc ức chế buồng trứng bằng chất đồng vận 

GnRH (Goserelin). Sau đó nếu bệnh nhân mãn kinh có thể điều trị thêm 5 năm 

thuốc ức chế aromatase. 

- Hoặc ức chế aromatase 5 năm + cắt buồng trứng hoặc ức chế buồng trứng đồng thời 

bằng chất đồng vận GnRH (Goserelin) 

2.2. Phụ nữ đã mãn kinh 

- Ức chế aromatase 5-10 năm 

- Hoặc ức chế aromatase 2-3 năm => tamoxifen cho tới khi đủ 5 năm điều trị nội tiết. 

- Hoặc tamoxifen 2-3 năm => ức chế aromatase cho tới khi đủ 5 năm hoặc dùng thêm 

5 năm ức chế aromatase. 

- Hoặc tamoxifen 4,5-6 năm => ức chế aromatase 5 năm, hoặc cân nhắc kéo dài 

tamoxifen cho tới khi đủ 10 năm. 



 
 

- Phụ nữ có chống chỉ định với thuốc ức chế aromatase, không dung nạp, từ chối 

hoặc không có điều kiện dùng thuốc ức chế aromatase, có thể dùng tamoxifen 5-10 

năm. 

3. Hoá trị và điều trị đích bổ trợ, tân bổ trợ ung thư vú xâm nhập 

3.1. HER2 âm tính 

Các phác đồ ưu tiên: 

- 4AC (doxorubicin/cyclophosphamide) liều dày => 4P (paclitaxel) liều dày (chu kỳ 

2 tuần). Kèm theo thuốc kích thích dòng bạch cầu hạt (G-CSF) dự phòng nguyên 

phát (Filgrastim) 

+ Doxorubicin 60mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cyclophosphamide 600mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 14 ngày x 4 chu kỳ. Theo sau: 

+ Paclitaxel 175 mg/m2/tuần, truyền tĩnh mạch trong 3 giờ, chu kỳ 14 ngày x 4 chu 

kỳ 

- 4AC (doxorubicin/cyclophosphamide) liều dày => 12 tuần paclitaxel. Kèm theo G-

CSF dự phòng nguyên phát (Filgrastim) khi dùng AC liều dày. 

+ Doxorubicin 60mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cyclophosphamide 600mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 14 ngày x 4 chu kỳ. Theo sau: 

+ Paclitaxel 80mg/m2/tuần, truyền tĩnh mạch trong 1 giờ, chu kỳ mỗi tuần x 12 

tuần 

- 4AC (doxorubicin/cyclophosphamide) => 4P (paclitaxel), chu kỳ 3 tuần. 

+ Doxorubicin 60mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cyclophosphamide 600mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ. Theo sau: 

+ Paclitaxel 175 mg/m2/tuần, truyền tĩnh mạch trong 3 giờ, chu kỳ 21 ngày x 4 chu 

kỳ 

- TC (docetaxel/cyclophosphamide). Kèm theo G-CSF dự phòng nguyên phát 

(Filgrastim). 



 
 

+ Doxetaxel 75mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cyclophosphamide 600mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ. 

Các phác đồ khác 

- AC (doxorubicin/cyclophosphamide) chu kỳ 3 tuần. 

+ Doxorubicin 60mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cyclophosphamide 600mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày, điều trị 4-6 chu kỳ. 

- AC (doxorubicin/cyclophosphamide) chu kỳ 2 tuần. Kèm theo G-CSF dự phòng 

nguyên phát (Filgrastim) 

+ Doxorubicin 60mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cyclophosphamide 60mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 14 ngày, điều trị 4-6 chu kỳ. 

- 4AC (doxorubicin/cyclophosphamide) chu kỳ 2-3 tuần => 4D (docetaxel) chu kỳ 3 

tuần. 

+ Doxorubicin 60mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cyclophosphamide 600mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 14 hoặc 21 ngày x 4 chu kỳ. Theo sau: 

+ Docetaxel 100mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ. 

- 4AC (doxorubicin/cyclophosphamide) chu kỳ 3 tuần => 12 tuần paclitaxel 

+ Doxorubicin 60mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cyclophosphamide 600mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ. Theo sau: 

+ Paclitaxel 80mg/m2/tuần, truyền tĩnh mạch 1 giờ, cho đến 12 tuần. 

- EC (epirubicin/cyclophosphamide) 

+ Epirubicin 100mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cyclophosphamide 830mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày x 8 chu kỳ. 



 
 

- 4EC (epirubicin/cyclophosphamide) => 4D (Docetaxel) 

+ Epirubicin 90mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cyclophosphamide 600mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ. 

+ Docetaxel 100 mg/m2 da, truyền tĩnh mạch ngày 1 Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ. 

- FAC (5FU/doxorubicin/cyclophosphamide) 

+ Fluorouracil 500 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 4 hoặc ngày 1, 8 

+ Doxorubicin 50 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cyclophosphamide 500 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày x 6 chu kỳ 

- 4FAC (5FU/doxorubicin/cyclophosphamide) => 4P (paclitaxel) 

+ Fluorouracil 500 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Doxorubicin 50 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cyclophosphamide 500 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ. Theo sau: 

+ Paclitaxel 225 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ. 

- 4FAC (5FU/doxorubicin/cyclophosphamide) => 12 tuần paclitaxel 

+ Fluorouracil 500 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Doxorubicin 50 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cyclophosphamide 500 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ 

+ Paclitaxel 80mg/m2/tuần, truyền tĩnh mạch 1 giờ, cho đến 12 tuần. 

- FEC (5FU/epirubicin/cyclophosphamide) chu kỳ 3 tuần 

+ Fluorouracil 600mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Epirubicin 90mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cyclophosphamide 600mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

- 3FEC (5FU/epirubicin/cyclophosphamide) => 3D (docetaxel) 

+ Fluorouracil 500mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 



 
 

+ Epirubicin 100mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cyclophosphamide 500mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày x 3 chu kỳ. Theo sau: 

+ Docetaxel 100mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày x 3 chu kỳ. 

- 4FEC (5FU/epirubicin/cyclophosphamide) => 4P (paclitaxel) 

+ Fluorouracil 500mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1,3 

+ Epirubicin 75mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cyclophosphamide 500mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ. Theo sau: 

+ Paclitaxel 225 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ. 

- 4FEC (5FU/epirubicin/cyclophosphamide) => 8 tuần paclitaxel 

+ Fluorouracil 600mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Epirubicin 90mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cyclophosphamide 600mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ. Theo sau: 

+ Paclitaxel 100mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 7 ngày x 8 chu kỳ. 

- TAC (docetaxel/doxorubicin/cyclophosphamide) chu kỳ 3 tuần. Kèm G-CSF dự 

phòng nguyên phát (Filgrastim) 

+ Doxorubicin 50mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1 

+ Docetaxel 75mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1 

+ Cyclophosphamide 500mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày, điều trị 6 chu kỳ. 

- CAF (cyclophosphamide/doxorubicin/5FU) 

+ Cyclophosphamide 600mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Doxorubicin 60mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1 

+ Fluorouracil 600mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 



 
 

Chu kỳ 28 ngày x 4 chu kỳ. 

- CMF (cyclophosphamide/methotrexate/5FU) 

Dưới 60 tuổi 

+ Cyclophosphamide 100mg/m2, uống, ngày 1-14 

+ Methotrexate 40mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1-8 

+ 5-fluorouracil 600mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1, 8 

Chu kỳ 28 ngày, 6 chu kỳ. 

Trên 60 tuổi 

+ Cyclophosphamide 100mg/m2, uống, ngày 1-14 

+ Methotrexate 30mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1, 8 

+ 5-fluorouracil 400mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1, 8 

Chu kỳ 28 ngày, điều trị 6 đợt. 

- Paclitaxel + carboplatin hàng tuần 

+ Paclitaxel 80mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1,8,15 

+ Carboplatin AUC 6, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ. 

- Docetaxel + carboplatin 

+ Docetaxel 75mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Carboplatin AUC 6, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày x 4-6 chu kỳ. 

- Paclitaxel đơn thuần x 12 tuần 

+ Paclitaxel 80mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 mỗi tuần x 12 tuần. 

- Bệnh còn tồn tại trên mô bệnh học sau hóa trị tân bổ trợ có anthracyclin, taxane, 

alkyl hóa: 

+ Capecitabine 2.000-2500mg/m2, uống, ngày 1-14, chu kỳ 3 tuần x 6-8 chu kỳ. 

3.2. HER2 dương tính 

Sử dụng hóa chất kết hợp kháng thể đơn dòng kháng HER2 như trastuzumab 

pertuzumab, T-DM1 trong các trường hợp ung thư vú có yếu tố phát triển biểu mô 

HER2 dương tính. 



 
 

- Trastuzumab (lịch truyền hàng tuần): Liều tải 4mg/kg, truyền tĩnh mạch trong 90 

phút, chu kỳ 1. Sau đó 2mg/kg, truyền tĩnh mạch trong khoảng 30 phút (nếu bệnh 

nhân dung nạp tốt với chu kỳ đầu tiên) hàng tuần đủ 1 năm. 

- Trastuzumab (lịch truyền mỗi 3 tuần): Liều tải 8mg/kg, truyền tĩnh mạch trong 90 

phút chu kỳ 1 theo sau bởi 6mg/kg, truyền tĩnh mạch trong khoảng 30 phút (nếu 

bệnh nhân dung nạp tốt với chu kỳ đầu tiên) các chu kỳ tiếp theo, chu kỳ 21 ngày 

đủ 1 năm. 

- Trastuzumab tiêm dưới da: liều cố định là 600mg không kể cân nặng của bệnh nhân, 

không cần liều tải, tiêm trong khoảng 2-5 phút, chu kỳ 21 ngày. Dạng dùng tiêm 

dưới da được phê chuẩn sử dụng trong các chỉ định tương tự như dạng truyền tĩnh 

mạch. 

- Pertuzumab: liều khởi đầu 840mg, truyền tĩnh mạch trong 60 phút đối với chu kỳ 

1, tiếp theo liều 420mg, truyền tĩnh mạch 30-60 phút đối với các chu kỳ tiếp theo. 

Chu kỳ 21 ngày đủ 1 năm. Sử dụng chung với trastuzumab (Truyền tĩnh mạch hoặc 

tiêm dưới da) và hóa trị. 

Các phác đồ ưu tiên 

- 4AC (doxorubicin/cyclophosphamide) => 4P (paclitaxel) chu kỳ 2 tuần + 

trastuzumab. Kèm theo G-CSF dự phòng nguyên phát (Filgrastim). 

- 4AC (doxorubicin/cyclophosphamide) => 4P (paclitaxel) chu kỳ 3 tuần + 

trastuzumab. 

- 4AC (doxorubicin/cyclophosphamide) liều dày => 12 tuần paclitaxel + 

trastuzumab. Kèm theo G-CSF dự phòng nguyên phát (Filgrastim) khi dùng AC 

liều dày. 

- 4AC (doxorubicin/cyclophosphamide) => 12 tuần paclitaxel + trastuzumab. 

- 4AC (doxorubicin/cyclophosphamide) => 4P (paclitaxel) + trastuzumab + 

pertuzumab 

- 4AC (doxorubicin/cyclophosphamide) => 12 tuần paclitaxel + trastuzumab + 

pertuzumab 

- Paclitaxel + trastuzumab 



 
 

- TCH (docetaxel/carboplatin/trastuzumab). Kèm theo G-CSF dự phòng nguyên phát 

(Filgrastim). 

+ Doxetaxel 75mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Carboplatin AUC 6, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày x 6 chu kỳ. Kết hợp với Trastuzumab 

- TCH (docetaxel/carboplatin/trastuzumab) + pertuzumab. Kèm theo G-CSF dự 

phòng nguyên phát (Filgrastim). 

Các phác đồ khác 

- AC (doxorubicin/cyclophosphamide) => docetaxel + trastuzumab. 

- AC (doxorubicin/cyclophosphamide) => docetaxel + trastuzumab + pertuzumab. 

+ 4FAC (5FU/doxorubicin/cyclophosphamide) => 4P + trastuzumab 

+ 4FAC (5FU/doxorubicin/cyclophosphamide) => 12 tuần paclitaxel + 

trastuzumab 

+ 3FEC (5FU/epirubicin/cyclophosphamide) => 3D + trastuzumab 

+ 4FEC (5FU/epirubicin/cyclophosphamide) => 4P + trastuzumab 

+ 4EC (epirubicin/cyclophosphamide) => 4P + trastuzumab 

+ Docetaxel/cyclophosphamide/trastuzumab. Kèm theo G-CSF dự phòng nguyên 

phát (Filgrastim). 

Bệnh còn tồn tại sau điều trị tân bổ trợ: T-DM1 (trastuzumab-emtansine) x 14 

đợt. T-DM1: liều 3,6mg/kg chu kỳ 21 ngày cho đến khi đủ 14 chu kỳ. Liều khởi đầu 

truyền tĩnh mạch trong 90 phút. Các liều sau có thể truyền trong 30 phút nêu bệnh 

nhân dung nạp tốt với liều khởi đầu. Nếu không dung nạp hoặc không thể sử dụng T-

DM1: trastuzumab (có thể kết hợp pertuzumab hoặc không) cho đủ 1 năm. 

Theo dõi trong quá trình điều trị hóa chất bổ trợ, tân bổ trợ: 

- Khám lâm sàng, xét nghiệm công thức máu, đánh giá chức năng gan thận trước mỗi 

đợt điều trị. 

- Đánh giá tổng thể sau mỗi 3-4 đợt: khám lâm sàng, siêu âm ổ bụng, chụp X-quang 

ngực. Với điều trị tân bổ trợ có thể làm thêm siêu âm vú, chụp MRI vú. 



 
 

- Đánh giá chức năng tim (siêu âm tim, ...) 3 tháng/lần với các bệnh nhân đang điều 

trị kháng HER2. 

- Khi bệnh nhân có bất thường, cần khám lâm sàng và làm các xét nghiệm, chẩn đoán 

hình ảnh y học hạt nhân phù hợp bất kể lúc nào trong quá trình điều trị. 

4. Điều trị nội tiết và điều trị đích ung thư vú giai đoạn muộn, tái phát, di căn 

4.1. Thụ thể nội tiết dương tính, HER2 âm tính 

4.1.1. Phụ nữ chưa mãn kinh 

- Trường hợp đang dùng hoặc đã ngừng thuốc nội tiết dưới 1 năm: Cắt buồng trứng 

hoặc ức chế buồng trứng bằng chất đồng vận GnRH (Goserelin) + thuốc nội tiết (± 

ức chế CDK4/6 (ribociclib) hoặc ức chế mTOR (Everolimus) như điều trị phụ nữ 

đã mãn kinh. 

- Trường hợp không dùng thuốc nội tiết hơn 1 năm: Cắt buồng trứng hoặc ức chế 

buồng trứng bằng chất đồng vận GnRH (Goserelin) + thuốc nội tiết (± ức chế 

CDK4/6 (ribociclib) hoặc ức chế mTOR) như điều trị phụ nữ đã mãn kinh, hoặc 

dùng thuốc điều hòa thụ thể ER chọn lọc (SERM) như tamoxifen. 

- Liều dùng: Ribociclib 600mg/ngày x 3 tuần, nghỉ 1 tuần cho đến khi bệnh tiến triển. 

4.1.2. Phụ nữ đã mãn kinh 

Các phác đồ ưu tiên 

- Thuốc ức chế aromatase + ức chế CDK 4/6 (ribociclib). Liều dùng: Ribociclib 

600mg/ngày x 3 tuần, nghỉ 1 tuần cho đến khi bệnh tiến triển. 

- Fulvestrant + ức chế CDK 4/6 (ribociclib) 

- Fulvestrant + ức chế PI3K với các trường hợp đột biến PIK3CA (alpelisib) 

- Thuốc giáng hóa ER chọn lọc (fulvestrant) 

- Thuốc ức chế aromatase không steroid (anastrozole, letrozole) 

- Thuốc điều biến ER chọn lọc (tamoxifen) 

- Thuốc ức chế aromatase steroid (exemestane) 

- Exemestane + everolimus 

- Fulvestrant + everolimus 

- Fulvestrant + anastrozole 



 
 

- Tamoxifen + everolimus 

Các phác đồ khác 

- Ethinyl estradiol 

4.2. Thụ thể nội tiết dương tính, HER2 dương tính 

- Điều trị nội tiết + kháng HER2 (Ức chế aromatase + trastuzumab, ức chế aromatase 

+ lapatinib, ức chế aromatase + trastuzumab ± lapatinib, fulvestrant + trastuzumab, 

tamoxifen + trastuzumab .v.v.) 

- Hoặc điều trị nội tiết đơn thuần (không kết hợp thuốc đích). 

Có thể sử dụng các phác đồ như trong mục 4.1. Thụ thể nội tiết dương tính, HER2 

âm tính ở bệnh nhân HER2 dương tính nhưng không có điều kiện hoặc chống chỉ định 

sử dụng các thuốc kháng HER2. 

5. Hóa trị và điều trị đích ung thư vú giai đoạn muộn, tái phát, di căn 

5.1. HER2 âm tính 

5.1.1. Phác đồ đơn chất 

Các phác đồ ưu tiên 

- Anthracyclines: doxorubicin, liposomal doxorubicin 

+ Doxorubicin 60-75 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, chu kỳ 21 ngày 

+ Doxorubicin 20 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, chu kỳ 7 ngày 

+ Liposomal doxorubicin 50 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, chu kỳ 28 ngày. 

- Taxane: paclitaxel 

+ Paclitaxel 175 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, chu kỳ 21 ngày. 

+ Paclitaxel 80 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, chu kỳ 7 ngày. 

- Nhóm thuốc chống chuyển hóa: capecitabine, gemcitabine 

+ Capecitabine 1000-1250 mg/m2, uống ngày 2 lần, từ ngày 1-14. Chu kỳ 21 ngày 

+ Gemcitabine 800-1200 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8, 15. Chu kỳ 28 ngày 

- Nhóm thuốc ức chế tiểu vi quản: vinorelbine, eribulin 

+ Vinorelbine 25 mg/ m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, hàng tuần 

+ Vinorelbine 80mg/m2 (3 tuần đầu liều: 60mg/m2), uống, ngày 1 hàng tuần 

+ Vinorelbine 80mg/m2 (chu kỳ đầu liều: 60mg/m2), uống, ngày 1, 8 mỗi 3 tuần 



 
 

+ Hóa trị metronomic áp dụng cho các bệnh nhân không phù hợp với hóa trị chuẩn: 

Vinorelbine 30mg-50mg/ngày, uống, ngày 1, 3, 5 hàng tuần 

+ Eribulin 1,4 mg/m2 da, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8. Chu kỳ 21 ngày 

- Ức chế PARP (Olaparib, talazoparib): trong trường hợp HER2 (-), đột biến 

BRCA1/2 dòng mầm (germline, di truyền). 

+ Olaparib 300mg uống ngày 2 lần (tổng liều 600mg/ngày) Hoặc 

+ Talazoparib 1mg uống hàng ngày. 

- Platin: carboplatin, cisplatin (ưu tiên cho bộ ba âm tính, đột biến BRCA1/2 dòng 

mầm). 

+ Carboplatin AUC 6, truyền tĩnh mạch ngày 1, chu kỳ 21-28 ngày 

+ Cisplatin 75 mg/m2 da, truyền tĩnh mạch ngày 1, chu kỳ 21 ngày 

Các phác đồ khác 

- Cyclophosphamide 

+ Cyclophosphamide 50 mg, uống hằng ngày từ ngày 1-21, chu kỳ 28 ngày. 

- Docetaxel 

+ Docetaxel 60-100 mg/m2 da, truyền tĩnh mạch ngày 1, chu kỳ 21 ngày. 

+ Docetaxel 35 mg/m2 da, truyền tĩnh mạch hàng tuần trong 6 tuần đầu, chu kỳ 8 

tuần. 

- Epirubicin 

+ Epirubicin 60-90 mg/m2 da, truyền tĩnh mạch ngày 1, chu kỳ 21 ngày. 

- Etoposide dạng uống 

+ Etoposide 50 mg, uống ngày 1 lần, từ ngày 1-21, chu kỳ 28 ngày 

- Mitoxantron 

5.1.2. Phác đồ kết hợp 

- TA (paclitaxel/doxorubicin) 

+ Doxorubicin 50 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Paclitaxel 150 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày. Hoặc: 

+ Doxorubicin 60 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, chu kỳ 21 ngày, tối đa 8 chu 



 
 

kỳ 

+ Paclitaxel 175 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, chu kỳ 21 ngày đến khi bệnh 

tiến triển 

- AT (doxorubicin/docetaxel) 

+ Doxorubicin 50 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Docetaxel 75 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày, tối đa 8 chu kỳ. 

- AC (doxorubicin/cyclophosphamide) 

+ Doxorubicin 60mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cyclophosphamide 600mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày. 

- EC (epirubicin/cyclophosphamide) 

+ Epirubicin 75mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cyclophosphamide 600mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày. 

- CAF (cyclophosphamide/doxorubicin/5FU) 

+ Cyclophosphamide 600mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Doxorubicin 60mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1 

+ Fluorouracil 600mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày. 

- CEF (cyclophosphamide/epirubicin/5FU) 

+ Fluorouracil 500mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8 

+ Epirubicin 60mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8 

+ Cyclophosphamide 75mg/m2, uống ngày 1-14 

Chu kỳ 28 ngày. 

- FAC (5FU/ doxorubicin/cyclophosphamide) 

+ Fluorouracil 500 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 4 hoặc ngày 1, 8 

+ Doxorubicin 50 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cyclophosphamide 500 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 



 
 

Chu kỳ 21 ngày. 

- FEC (5FU/epirubicin/cyclophosphamide) 

+ Fluorouracil 600mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Epirubicin 90mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cyclophosphamide 600mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

- CMF (cyclophosphamide/methotrexate/fluorouracil) 

Dưới 60 tuổi 

+ Cyclophosphamide 100mg/m2, uống, ngày 1-14 

+ Methotrexate 40mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1, 8 

+ 5-fluorouracil 600mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1, 8 

Chu kỳ 28 ngày. 

Trên 60 tuổi 

+ Cyclophosphamide 100mg/m2, uống, ngày 1-14 

+ Methotrexate 30mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1, 8 

+ 5-fluorouracil 400mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1, 8 

Chu kỳ 28 ngày. 

- Gemcitabine/carboplatin 

+ Gemcitabine 1000 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8 

+ Carboplatin AUC 2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8 

Chu kỳ 21 ngày. 

- Paclitaxel/bevacizumab 

+ Paclitaxel 90 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8, 15 

+ Bevacizumab 10 mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 1,15 

Chu kỳ 28 ngày. 

- TAC (docetaxel/doxorubicin/cyclophosphamide) 

+ Docetaxel 75mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Doxorubicin 50mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Cyclophosphamide 500mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày. 



 
 

- PE (paclitaxel/epirubicin) 

+ Epirubicin 90 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Paclitaxel 175 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày. 

- Paclitaxel/carboplatin 

+ Paclitaxel 175 mg/ m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Carboplatin AUC 6, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày. Hoặc: 

+ Paclitaxel 100 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8, 15 

+ Carboplatin AUC 2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8, 15 

Chu kỳ 28 ngày. 

- Docetaxel/carboplatin 

+ Docetaxel 75 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Carboplatin AUC 6, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày. 

- Capecitabine/docetaxel 

+ Capecitabine 1000-1250 mg/m2, uống hằng ngày, ngày 2 lần, ngày 1-14, 

+ Docetaxel 75 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày 

- Capecitabine/vinorelbine 

+ Vinorelbine 80mg/m2 (chu kỳ đầu liều: 60mg/m2), uống, ngày 1, 8 

+ Capecitabine 2.000mg/m2, uống, ngày 1-14 

Chu kỳ 21 ngày. 

- Hóa trị metronomic áp dụng cho các bệnh nhân không phù hợp với hóa trị chuẩn: 

+ Vinorelbine 40mg/ngày, uống, ngày 1, 3, 5 hàng tuần 

+ Capecitabine 500mg/lần x 3 lần/ngày, uống, liên tục hàng ngày 

- Gemcitabine/paclitaxel 

+ Gemcitabine 1250 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8 

+ Paclitaxel 175 mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1. Chu kỳ 21 ngày 



 
 

- Atezolizumab + Nab-paclitaxel (áp dụng trong điều trị ung thư vú bộ ba âm tính di 

căn hoặc tiến xa tại chỗ không thể phẫu thuật có PD L-1 ≥ 1% và chưa được hóa trị 

trước đó với giai đoạn di căn) 

+ Atezolizumab 840 mg, truyền tĩnh mạch ngày 1, 15 

+ Nab-paclitaxel 100mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8, 15 

Chu kỳ 28 ngày 

Một số phác đồ khác: 

- Gemcitabine/docetaxel 

- Paclitaxel/cisplatin 

- Docetaxel/epirubicine 

- Vinorelbine/epirubicine 

- Vinorelbine/doxorubicin 

5.2. HER2 dương tính 

- Pertuzumab/trastuzumab/docetaxel 

+ Pertuzumab 840mg, truyền tĩnh mạch ngày 1, theo sau 420mg, truyền tĩnh mạch 

ngày 1 

+ Trastuzumab 8mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 1 theo sau 6mg/kg, truyền tĩnh 

mạch ngày 1 

+ Docetaxel 75-100mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày. 

- Pertuzumab/trastuzumab/paclitaxel 

+ Pertuzumab 840mg, truyền tĩnh mạch ngày 1, theo sau 420mg, truyền tĩnh mạch 

ngày 1, chu kỳ 21 ngày 

+ Trastuzumab 8mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 1, theo sau 6mg/kg, truyền tĩnh 

mạch ngày 1 chu kỳ 21 ngày hoặc trastuzumab 4mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 

1, theo sau 2mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 1, chu kỳ mỗi tuần 

+ Paclitaxel 175mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, chu kỳ 21 ngày hoặc 

+ Paclitaxel 80mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, chu kỳ mỗi tuần. 

- Trastuzumab/docetaxel 



 
 

+ Docetaxel 80-100mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, chu kỳ 21 ngày hoặc 

35mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8, 15, chu kỳ mỗi tuần 

+ Trastuzumab 8mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 1, theo sau 6mg/kg, truyền tĩnh 

mạch, chu kỳ 21 ngày hoặc 

+ Trastuzumab 4mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 1, theo sau 2mg/kg, truyền tĩnh 

mạch, chu kỳ mỗi tuần. 

- Trastuzumab/vinorelbine 

+ Vinorelbine: 25mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, mỗi tuần hoặc 30-35mg/m2, 

truyền tĩnh mạch ngày 1, 8, chu kỳ 21 ngày 

+ Trastuzumab 8mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 1, theo sau 6mg/kg, truyền tĩnh 

mạch, chu kỳ 21 ngày hoặc 

+ Trastuzumab 4mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 1, theo sau 2mg/kg, truyền tĩnh 

mạch, chu kỳ mỗi tuần. 

- Trastuzumab/paclitaxel 

+ Paclitaxel 175mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, chu kỳ 21 ngày hoặc 80-

90mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, chu kỳ mỗi tuần 

+ Trastuzumab 8mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 1, theo sau 6mg/kg, truyền tĩnh 

mạch, chu kỳ 21 ngày hoặc 

+ Trastuzumab 4mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 1, theo sau 2mg/kg, truyền tĩnh 

mạch, chu kỳ mỗi tuần. 

- Trastuzumab/paclitaxel/carboplatin 

+ Carboplatin AUC 6, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Paclitaxel 175mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, chu kỳ 21 ngày 

+ Trastuzumab 8mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 1, theo sau 6mg/kg, truyền tĩnh 

mạch chu kỳ 21 ngày hoặc 

+ Trastuzumab 4mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 1, theo sau 2mg/kg, truyền tĩnh 

mạch chu kỳ mỗi tuần. 

Hoặc: 

+ Carboplatin AUC 2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8, 15, chu kỳ 28 ngày 



 
 

+ Paclitaxel 80mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1, 8, 15, chu kỳ 28 ngày 

+ Trastuzumab 8mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 1, theo sau 6mg/kg, truyền tĩnh 

mạch, chu kỳ 21 ngày hoặc 

+ Trastuzumab 4mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 1, theo sau 2mg/kg, truyền tĩnh 

mạch, chu kỳ mỗi tuần. 

- Trastuzumab/capecitabine 

+ Capecitabine 1.000-1.250mg/m2 uống 2 lần mỗi ngày, ngày 1-14. Chu kỳ 21 

ngày 

+ Trastuzumab 8mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 1, theo sau 6mg/kg, truyền tĩnh 

mạch, chu kỳ 21 ngày hoặc 

+ Trastuzumab 4mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 1, theo sau 2mg/kg, truyền tĩnh 

mạch, chu kỳ mỗi tuần. 

- Trastuzumab/gemcitabine 

+ Gemcitabine 1200 mg/m2 da, truyền tĩnh mạch ngày 1,8 

+ Trastuzumab 4mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 1, theo sau 2mg/kg, truyền tĩnh 

mạch, hàng tuần 

Chu kỳ 21 ngày 

- TCH (docetaxel/carboplatin/trastuzumab). Kèm theo G-CSF dự phòng nguyên 

phát (Filgrastim) 

+ Doxetaxel 75mg/m2, truyền tĩnh mạch ngày 1 

+ Carboplatin AUC 6, truyền tĩnh mạch ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày. Kết hợp với Trastuzumab 

+ Trastuzumab 8mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 1, theo sau 6mg/kg, truyền tĩnh 

mạch, chu kỳ 21 ngày 

Hoặc: 

+ Trastuzumab 4mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 1, theo sau 2mg/kg, truyền tĩnh 

mạch, chu kỳ mỗi tuần. 

Các bước sau: 

- Ado-trastuzumab emtansine (T-DM1): 



 
 

+ T-DM1: 3,6 mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 1. Chu kỳ 21 ngày 

- Lapatinib + capecitabine 

+ Lapatinib 1.250mg uống mỗi ngày, ngày 1-21 

+ Capecitabine 1.000-1.250mg/m2 uống 2 lần mỗi ngày, ngày 1-14. 

Chu kỳ 21 ngày. 

- Trastuzumab/lapatinib (không kèm hóa chất độc tế bào) 

+ Lapatinib 1.000mg uống mỗi ngày 

+ Trastuzumab 8mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 1, theo sau 6mg/kg, truyền tĩnh 

mạch, chu kỳ 21 ngày hoặc: 

+ Trastuzumab 4mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 1, theo sau 2mg/kg, truyền tĩnh 

mạch, chu kỳ mỗi tuần. 

- Trastuzumab + các thuốc khác 

Nếu không có điều kiện sử dụng thuốc kháng HER2, điều trị theo các phác đồ 

như với HER2 âm tính. 

Theo dõi trong quá trình điều trị tái phát, di căn: 

Cần theo dõi, đánh giá bệnh nhân liên tục trong quá trình điều trị, thời điểm và 

phương thức đánh giá nên được cá thể hóa. Không có lịch trình chung cho việc đánh 

giá trong quá trình điều trị. Phương pháp đánh giá hợp lý như sau: 

- Khám lâm sàng, xét nghiệm công thức máu, chức năng gan, thận trước mỗi đợt 

điều trị 

- Làm nhắc lại chẩn đoán hình ảnh sau mỗi 2-4 đợt. 

- Xét nghiệm chất chỉ điểm u CA15-3, CA27-29, CEA trước mỗi đợt 

- Các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh y học hạt nhân được chỉ định tùy từng trường 

hợp cụ thể. 

6. Điều trị bằng thuốc tái tạo xương (biến đổi xương) cho di căn xương 

Các Biphosphonat: Zoledronic acid, Pamidronate, Clodronate,... 

7. Tiêu chuẩn ra viện 

- Lâm sàng: 

+ Hậu phẫu u vú ổn định: vết mổ khô, không sưng nề, dẫn lưu đảm bảo 



 
 

+ Đủ liệu trình xạ trị vú 

+ Sau truyền hóa chất toàn thân, toàn trạng ổn định 

+ Giai đoạn muộn điều trị nội khoa, triệu chứng lâm sàng đỡ giảm, huyết động ổn 

định 

- Cận lâm sàng: Các xét nghiệm máu trong giới hạn cho phép. 

IV. THEO DÕI TIẾN TRIỂN TÁI PHÁT VÀ DI CĂN [1][2] 

1. Giai đoạn 0 

- UTMB thể tiểu thùy tại chỗ: khám lâm sàng 6-12 tháng/lần. Chụp X-quang tuyến 

vú hàng năm. 

- UTBM thể ống tại chỗ: khám lâm sàng 6-12 tháng/lần trong 5 năm, sau đó hàng 

năm. Chụp X-quang tuyến vú lần khám lại đầu tiên: 6-12 tháng, sau đó hàng năm. 

2. Giai đoạn I-III 

- Khám định kỳ 3-4 tháng/1 lần trong 2 năm đầu, 6 tháng/1 lần từ năm thứ 3 đến năm 

thứ 5, sau đó khám 1 năm/1 lần trong những năm tiếp theo. 

- Chụp X-quang vú và siêu âm vú bên bệnh (nếu điều trị bảo tồn) và vú đối bên 1 

năm/lần. 

- Các bệnh nhân sử dụng tamoxifen: khám phụ khoa kèm theo siêu âm phụ khoa 1 

năm/lần nếu còn tử cung. 

- Các bệnh nhân sử dụng thuốc ức chế men aromatase (AI) hoặc những bệnh nhân 

chưa mãn kinh nhưng mất kinh sau hoá trị cần được theo dõi mật độ xương. 

- Các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh khác: CA15-3, CEA, lipid máu, siêu âm ổ 

bụng, chụp X-quang ngực, CLVT/MRI sọ não, ngực, bụng, tiểu khung, xạ hình 

xương, PET/CT, ... áp dụng tùy theo từng trường hợp cụ thể. 

3. Giai đoạn IV hoặc di căn, tái phát đã điều trị ổn định 

- Khám lâm sàng 1-3 tháng/1 lần tùy theo từng trường hợp 

- Các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh được chỉ định tùy theo từng trường hợp cụ 

thể. 

V. PHÒNG BỆNH [1][2][3] 



 
 

Để phòng tránh nguy cơ mắc bệnh ung thư vú, cần có chế độ ăn uống, sinh hoạt 

khoa học, khám vú thường xuyên và chủ động tầm soát sớm bệnh. Các biện pháp 

phòng bệnh: 

- Ăn nhiều rau củ quả: những loại rau họ cải như bắp cải, bông cải xanh, cải xoăn, 

…, có khả năng giảm 20 - 40% tỷ lệ mắc ung thư vú vì trong các loại rau họ cải rất 

giàu glucosinolate. Hoạt chất này có khả năng ức chế sự gia tăng tế bào và ngăn 

ngừa sự hình thành khối u ở vú. 

- Áp dụng chế độ ăn uống khoa học là cách ngăn ngừa ung thư vú hiệu quả. 

- Giảm một số chất béo: Những thực phẩm chứa nhiều chất béo như bánh ngọt, bánh 

pizza, xúc xích, …, chứa nhiều chất béo không tốt cho sức khỏe, làm tăng nguy cơ 

ung thư vú. 

- Hạn chế đồ uống có cồn: việc tiêu thụ nhiều thức uống có cồn làm tăng nguy cơ 

mắc ung thư vú vì lượng cồn tăng cao sẽ tăng kích thích sản xuất estrogen, tạo thuận 

lợi cho sự phân chia tế bào. 

- Bỏ thuốc lá: những phụ nữ hút thuốc làm tăng 30% nguy cơ mắc ung thư vú, đặc 

biệt hút trước tuổi 20 và ít nhất 20 điếu mỗi ngày. 

- Thường xuyên kiểm tra ngực để kịp phát hiện dấu hiệu của ung thư vú ngay tại nhà.  

- Duy trì lối sống lành mạnh: hãy luôn thực hiện theo chế độ dinh dưỡng phù hợp và 

tập thể dục thường xuyên. 

- Khám định kỳ 6 tháng/lần để kiểm tra bất thường ở vú và điều trị kịp thời. 

VI. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

- Ung thư vú có chỉ định phẫu thuật (triệt căn, bảo tồn tuyến vú, cắt buồng trứng) 

- Điều trị hóa chất đường tĩnh mạch 

- Khối u lớn, xâm lấn không có khả năng phẫu thuật, triệu chứng toàn thân ảnh hưởng 

đến chất lượng sống của bệnh nhân 

- Giai đoạn muộn, di căn gan, phổi, xương, não, … có chỉ định can thiệp 

- Rối loạn xét nghiệm không theo dõi được tại nhà: giảm bạch cầu hạt, chức năng 

gan giảm, chức năng thận giảm, rối loạn đông máu 

- Bệnh lý kèm theo cần nhập viện điều trị tích cực 
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STT MÃ ICD-10 TÊN BỆNH 

1 C50 U ác của vú 

2 C50.0 U ác của núm và quầng vú 

3 C50.1 U ác của vùng trung tâm vú 

4 C50.2 U ác của ¼ trên – trong vú 

5 C50.3 U ác của ¼ dưới – trong vú 

6 C50.4 U ác của ¼ trên – ngoài vú 

7 C50.5 U ác của ¼ dưới – ngoài vú 

8 C50.6 U ác của đuôi nách của vú 

9 C50.8 U ác với tổn thương chồng lấn của vú 

10 D05 Ung thư biểu mô tại chỗ của vú 

11 D05.1 Ung thư biểu mô ống tuyến vú tại chỗ 

12 D24 U lành vú 

13 D48.6 
U tân sinh không xác định, không chắc chắn 

hoặc không biết rõ tính chất của vú 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

Phần : PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA MẮT 

 

BỆNH ĐỤC THỂ THỦY TINH 

 

I. KHÁI NIỆM 

Đục thể thuỷ tinh là tình trạng mờ đục của thể thuỷ tinh do các nguyên nhân khác 

nhau gây ra. 

Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mù loà ở các nước đang phát triển. Tuy nhiêu 

nếu được phẫu thuật thay thuỷ tinh thể nhân tạo bệnh nhân vẫn có khả năng phục hồi 

được thị lực. 

II. NGUYÊN NHÂN  

Có nhiều nguyên nhân gây đục thể thuỷ tinh: 

1. Đục thể thuỷ tinh bẩm sinh, đục thể thuỷ tinh ở trẻ em, người trẻ và trước tuổi 

già H26.0 

Đục thể thuỷ tinh bẩm sinh là đục thể thuỷ tinh có ngay từ khi trẻ mới sinh. 

Đục thể thuỷ tinh xuất hiện trong năm đầu tiên của cuộc đời được gọi là đục thể thuỷ 

tinh ở trẻ em. 

Nguyên nhân gây đục thể thuỷ tinh bẩm sinh có thể do di truyền hoặc do bệnh của 

phôi trong thời kỳ mang thai. 

Các hình thái của đục thể thuỷ tinh bẩm sinh: 

- Đục cực: đục cực thể thuỷ tinh là đục ở lớp vỏ dưới bao và ở lớp bao của cực trước 

và cực sau thể thuỷ tinh. 

- Đục đường khớp: đục đường khớp hoặc đục hình sao là đục ở đường khớp chữ Y 

của nhân bào thai rất ít ảnh hưởng đến thị lực. 

- Đục nhân: đục nhân là đục của nhân phôi hoặc cả nhân phôi và nhân bào thai. 

- Đục bao: đục bao là vết đục nhỏ ở biểu mô và bao trước thể thuỷ tinh mà không ảnh 

hưởng đến lớp vỏ. 



 
 

- Đục lớp hoặc đục vùng: là loại đục thể thuỷ tinh bẩm sinh thường gặp nhất. Lớp đục 

bao bọc một trung tõm cũn trong, lớp đục nàylại được bao quanh bởi một lớp vỏ trong 

suốt. 

- Đục thể thuỷ tinh hoàn toàn: là đục toàn bộ các sợi thể thuỷ tinh làm mất hoàn toàn 

ánh hồng của đồng tử. 

- Đục dạng màng: xảy ra khi các protêin của thể thuỷ tinh bị tiêu đi làm cho bao trước 

và bao sau hợp lại thành một màng trắng đặc. 

  Đục thể thuỷ tinh bẩm sinh có thể kèm theo lác, rung giật nhãn cầu và một số biểu 

hiện của bệnh toàn thân như dị dạng của sọ, hệ thống xương, rối loạn phát triển trí tuệ. 

2. Đục thể thuỷ tinh do tuổi già H25, H25.1 

Đục thể thuỷ tinh do tuổi già là nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực ở người cao 

tuổi. Ở Mỹ tỷ lệ đục thể thuỷ tinh là 50% ở nhóm người tuổi từ 65 đến 74, tăng 70% 

ở những người trên 70. Ở Việt Nam (theo điều tra của ngành Mắt năm 2002) tỷ lệ đục 

thể thuỷ tinh là ở người trên 50 tuổi là 71,3%. 

Bệnh sinh của đục thể thuỷ tinh tuổi già do nhiều yếu tố và chưa được hiểu biết rõ 

ràng. Nguyên nhân gây đục thể thủy tinh tuổi già là do rối loạn quá trình dị hóa glucose 

trong thể thủy tinh làm rối loạn quá trình tổng hợp protêin của thể thủy tinh. 

Đục thể thuỷ tinh do tuổi già có 3 hình thái: 

- Đục nhân thể thuỷ tinh: ở người già nhân thể thuỷ tinh xơ cứng và có mầu vàng. Sự 

xơ cứng và chuyển màu vàng quá mức gọi là đục nhân thể thuỷ tinh và gây ra đục ở 

vùng trung tâm. Đục nhân thể thuỷ tinh thường tiến triển chậm. Ở giai đoạn sớm sự 

xơ cứng dần của nhân gây tăng chiết suất thể thuỷ tinh làm cho khúc xạ của mắt 

chuyển sang cận thị. Những trường hợp đục tiến triển rất nhiều nhân thể thuỷ tinh đục 

hẳn và biến thành mầu nâu gọi là đục thể thuỷ tinh nhân nâu. 

- Đục vỏ thể thuỷ tinh: Đục vỏ thể thuỷ tinh (còn gọi là đục hình chờm) luôn luôn ở 

hai mắt và thường không cân xứng. Các đục hỡnh chờm này cú thể to ra và nhập vào 

nhau để tạo ra các vùng đục vỏ lớn hơn. Khi toàn bộ vỏ từ bao tới nhân trở thành 

đụcrắng gọi là đục thể thuỷ tinh chín. Khi chất vỏ thể thuỷ tinh thoái hoá dũ qua bao 

thể thuỷ tinh để lại lớp bao nhăn nheo và co lại gọi là đục thể thuỷ tinh quá chín. Khi 



 
 

lớp vỏ hoá lỏng làm cho nhân có thể di động tự do bên trong túi bao gọi là đục thể 

thuỷ tinh Morgagni. 

- Đục thể thuỷ tinh dưới bao sau: đục thể thuỷ tinh dưới bao sau khu trú ở lớp vỏ sau 

và thường nằm ở trục. Đục thể thuỷ tinh dưới bao sau chủ yếu do tuổi già, cũn cú thể 

là hậu quả của chấn thương, dùng thuốc corticosteroid và bức xạ ion hoá. 

3. Đục thể thuỷ tinh do chấn thương H26.1 

Đục thể thuỷ tinh sau chấn thương có thể do tổn thương cơ học, tác động vật lý và tác 

động thẩm thấu. 

3.1 Đục thể thuỷ tinh sau chấn thương đụng dập H26.1 

Chấn thương đụng dập có thể gây đục thể thuỷ tinh rất sớm hoặc là một di chứng 

muộn. Đục thể thuỷ tinh do đụng dập có thể chỉ ở một vùng hoặc toàn bộ thể thuỷtinh. 

Biểu hiện đầu tiên thường là một vết đục cú hỡnh sao hoặc hỡnh hoa hồng của bao 

sau thường nằm ở trục. Đục hỡnh hoa hồng này cú thể tiến triển thành đục toàn bộ thể 

thuỷ tinh. 

Chấn thương đụng dập có thể gây rách bao làm cho thủy dịch ngám vào bên trong, 

các sợi thể thủy tinh ngấm nước gây đục thể thủy tinh rất nhanh. 

Chấn thương đụng dập mạnh có thể lầm đứt một phần hoặc toàn bộ các dây Zinn dẫn 

đến lệch hoặc sa thể thủy tinh. 

3.2 Đục thể thuỷ tinh sau chấn thương xuyên H26.1 

Chấn thương xuyên thể thuỷ tinh thường gây đục vỏ thể thuỷ tinh ở vị trí bị rách 

thường tiến triển dần dần đến đục hoàn toàn. Đôi khi vết thương nhỏ trên bao trước 

có thể tự lành để lại vùng đục nhỏ ổn định. 

Khi bao thể thuỷ tinh rỏch rộng những mảng chất thể thuỷ tinh phũi qua vết rỏch của 

bao nằm trong tiền phũng. Thụng thường những chất men của thuỷ dịch có thể làm 

đục và tiêu đi các mảng thể thuỷ tinh. 

3.3 Đục thể thuỷ tinh do bức xạ H26.3 

- Bức xạ ion hoá: Thể thuỷ tinh rất nhạy cảm với bức xạ ion hoá. Bức xạ ion hoá trong 

khoảng tia X (bước sóng 0,001-10 nm) có thể gây đục thể thuỷ tinh ở một số người 

với liều thấp. 



 
 

- Bức xạ hồng ngoại: Đục thể thuỷ tinh ở thợ thổi thuỷ tinh. 

- Bức xạ tử ngoại 

- Bức xạ sóng ngắn. 

3.4 Đục thể thuỷ tinh do hoá chất H26.3 

Bỏng mắt do kiềm thường dẫn đến đục thể thuỷ tinh. Bỏng mắt do axít ít khả năng 

gây đục thể thuỷ tinh. 

4. Đục thể thuỷ tinh bệnh lý H26 

- Bệnh đái tháo đường: Đục thể thuỷ tinh là một nguyên nhân thường gặp gây tổn hại 

thị lực ở những bệnh nhân đái tháo đuường. Thường gặp hai loại đục thể thuỷ tinh do 

đái tháo đường: 

+ Đục thể thuỷ tinh do đái tháo đường thực sự (hoặc đục dạng bông tuyết) gặp ở người 

trẻ bị đái tháo đường không điều chỉnh. 

+ Đục thể thuỷ tinh tuổi già ở những bệnh nhân đái tháo đường: Đục thể thuỷ tinh 

thường gặp ở lứa tuổi trẻ hơn so với những bệnh nhân không bị đái tháo đường. Về 

mặt chuyển hoá sự tích luỹ Sorbitol trong thể thuỷ tinh kèm theo những biến đổi 

Hydrat hoá sau đó và sự tăng Glycosyl hoá protein trong thể thuỷ tinh của đái tháo 

đường có thể góp phần thúc đẩy tốc độ hỡnh thành đục thể thuỷ tinh do tuổi già ở 

những bệnh nhân đái tháo đường. 

- Bệnh giảm canxi huyết (đục thể thuỷ tinh trong bệnh Tetani): bệnh thường ở hai mắt, 

biểu hiện bằng những chấm đục óng ánh ở vỏ trước và vỏ sau, dưới bao thể thuỷ tinh 

và thường cỏch biệt với bao bởi một vựng cũn trong. 

Đục thể thuỷ tinh sau viêm màng bồ đào 

Đục thể thuỷ tinh thứ phát trên những mắt có tiền sử viêm màng bồ đào. Điển hỡnh 

nhất là đục thể thuỷ tinh dưới bao sau. Có thể biến đổi ở mặt trước thể thủy tinh kèm 

theo những chấm sắc tố hoặc những đám dính mống mắt và bao trước thể thủy tinh. 

Đục thể thuỷ tinh sau viêm màng bồ đào có thể tiến triển đến đục chín. 

- Đục thể thuỷ tinh do thuốc gây ra. 

Nhiều thuốc và hoá chất có thể gây ra đục thể thuỷ tinh. 



 
 

+ Corticosteroit: Đục thể thuỷ tinh dưới bao sau có thể xảy ra sau khi dùng lâu dài các 

thuốc corticosteroit tại mắt và toàn thân. 

+ Một số thuốc có thể gây đục thể thuỷ tinh như: 

. Các Phenothiazin (nhóm thuốc hướng tâm thần). 

. Amiodazon thuốc chống loạn nhịp tim. 

. Thuốc kháng cholinesteraza. Thuốc co đồng tử. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

Chẩn đoán xác định dựa vào dấu hiệu giảm thị lực, khám bằng đèn khe trên máy sinh 

hiển vi sẽ đánh giá được vị trí, mức độ đục và sơ bộ đánh giá được độ cứng của nhân 

thể thủy tinh: 

1.1. Lâm sàng 

Triệu chứng cơ năng: 

+ Giảm thị lực 

+ Cận thị hóa 

+ Lóa mắt 

+ Những bệnh nhân có tiền sử chấn thương mắt có thể có song thị một mắt, loạn thị 

nặng. 

Cần khai thác tiền sử bệnh mắt và các bệnh toàn thân: viêm màng bồ đào, cận thị nặng, 

bệnh glôcôm, đái tháo đường,... 

Triệu chứng thực thể: 

+ Thị lực giảm 

+ Khám phát hiện đục thể thủy tinh bằng ánh sáng thường, máy soi đáy mắt và máy 

sinh hiển vi. Cần tra thuốc dãn đồng tử đánh giá vị trí và mức độ đục. 

+ Soi ánh đồng tử: nếu thể thủy tinh còn trong, ánh đồng tử có mầu hồng đều. Nếu thể 

thủy tinh có đám đục, sẽ thấy những vết đen trên nền ánh đồng tử hồng. 

+ Khám bằng đèn khe trên máy sinh hiển vi sẽ đánh giá được vị trí, mức độ đục và sơ 

bộ đánh giá được độ cứng của nhân thể thủy tinh: 

Vị trí: đục nhân, đục vỏ, đục bao thể thủy tinh... 



 
 

Mức độ đục thể thủy tinh: đục bắt đầu, đục tiến triển, đục gần hoàn toàn, đục hoàn 

toàn. 

+ Khám đồng tử: phản xạ đồng tử với ánh sáng trực tiếp. 

+ Tìm hướng ánh sáng mọi phía. 

1.2. Cận lâm sàng 

1.2.1. Xét nghiệm phục vụ cho chẩn đoán xác định 

Có thể sử dụng các xét nghiệm dưới đây để phục vụ cho quá trình chẩn đoán xác định 

bệnh: 

Đo thị lực 

Đo nhãn áp 

Siêu âm B: đánh giá mức độ đục nhân  

OCT bán phần trước nhãn cầu 

Rối loạn sắc giác. 

Thị trường:  thị trường thu hẹp hoặc biến đổi. 

1.2.2. Xét nghiệm phục vụ cho điều trị 

- Xét nghiệm máu:  

+ Tổng phân tích tế bào máu bằng laser 

+ Đông máu cơ bản; Prothrombin, APTT, fibrinogen, thời gian Duke 

+ Xét nghiệm miễn dịch:  HbsAg ELISA, HCV ELISA, HIV ELISA 

- Sinh hóa máu: Glucose, ure, creatinin, uric, GOT, GPT, cholesterol, triglycerid, 

HDL, LDL 

- Sinh hóa nước tiểu 10 thông số 

- Chụp X- quang ngực thẳng 

- Điện tim thường 

- Một số xét nghiệm cần làm thêm khi có các bệnh kết hợp của các chuyên khoa khác 

kèm theo: đái tháo đường: HbA1c, tim mạch: siêu âm tim, men tim, bệnh lí hô hấp: 

đo thông khí.... 

Xét nghiệm tại mắt: 

- Đo Javal giác mạc 



 
 

- Siêu âm A + siêu âm B 

- Đo công suất thủy tinh thể nhân tạo. 

- Thử thị lực, đo nhãn áp, bơm thông lệ đạo. 

- Khám chuyên khoa trước phẫu thuật. 

1.2.3. Xét nghiệm phục vụ cho biến chứng 

- Siêu âm B: đánh giá dịch kính võng mạc 

- OCT bán phần trước nhãn cầu 

2. Chẩn đoán phân biệt 

Chẩn đoán đục thể thủy tinh đơn thuần hay có phối hợp các bệnh kèm theo 

3. Tiêu chuẩn nhập viện 

- Giảm thị lực 

- Rối loạn sắc giác: màu vàng cam 

- Cận thị hóa 

- Song thị từng lúc 

- Khám bằng đen khe trên máy sinh hiển vi có đục thể thủy tinh cần can thiệp phẫu 

thuật. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị 

- Điều trị bằng thuốc 

- điều trị bằng phẫu thuật 

- kháng sinh 

- chống viêm  

- Dinh dưỡng 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Điều trị đục thể thuỷ tinh bằng thuốc 

Cho đến nay chưa có loại thuốc nào có thể làm chậm lại, phũng ngừa hoặc làm đảo 

ngược sự phát triển của đục thể thể thuỷ tinh. Nhiều thuốc chống đục thể thuỷ tinh 

đang được nghiên cứu, trong đó có các thuốc làm giảm Sorbitol, aspirin, các thuốc 

làm tăng Glutathion và các vitamin chống oxy hoá như vitamin C và vitamin E. 



 
 

2.2. Điều trị đục thể thuỷ tinh bằng phẫu thuật 

Chỉ định điều trị đục thể thuỷ tinh bằng phẫu thuật thông thường nhất là nguyện vọng 

của bệnh nhân muốn cải thiện chức năng thị giác. Quyết định phẫu thuật, cách thức 

phẫu thuật  căn cứ vào chức năng thị giác suy giảm có ảnh hưởng nhiều đến công tác 

và sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân, tình trạng thể thuỷ tinh của bệnh nhân 

2.2.1 Đánh giá trước mổ 

- Hỏi tiền sử bệnh mắt và toàn thân: Rất quan trọng để phát hiện những tình trạng 

bệnh lý của mắt và toàn thân có thể ảnh hưởng đến phương pháp phẫu thuật hoặc tiên 

lượng thị giác sau mổ. 

- Khám mắt: 

+ Đo thị lực: Tối thiểu phải cũng cảm giác ánh sáng 

+ Phản xạ đồng tử: Khám phản xạ ánh sáng trực tiếp 

+ Hướng ánh sáng: Hướng ánh sáng mọi phía đều tốt. Nếu hướng ánh sáng yếu hoặc 

mất từng phía, phản xạ đồng tử không nhạy thì tiên lượng thị lực sau mổ ít kêt quả, 

cần phải giải thích rõ cho bệnh nhõn trước mổ. 

+ Đo khúc xạ giác mạc, chiều dài trục nhãn cầu (Siêu âm A- B). 

+ Đo nhãn áp, bơm thông lệ đạo. 

- Khám toàn thân: Phát hiện các bệnh cấp tính hoặc đang tiến triển (đái tháo đường, 

lao v.v...), các ổ viêm lân cận (viêm xoang, sâu răng...) cần điều trị bệnh ổn định. 

2.2.2 Các phương pháp mổ đục thể thuỷ tinh. 

- Phẫu thuật lấy thể thuỷ tinh trong bao (intra-capsulary): Là lấy toàn bộ thể thuỷ tinh 

cùng lớp bao thể thuỷ tinh. Sau mổ bệnh nhân phải đeo kính. Ngày nay phương pháp 

phẫu thuật này chỉ còn được áp dụng trong những trường hợp lệch thể thủy tinh, hệ 

thống dây treo thể thủy tinh quá yếu. quy trình khám và chỉ định xét nghiệm thủ thuật 

dựa vào QĐ 4068 BYT với 26 mặt bệnh đính kèm 

- Phẫu thuật lấy thể thuỷ tinh ngoài bao (extra-capsulary): Là lấy đi khối nhân và toàn 

bộ chất vỏ thể thuỷ tinh cùng phần trung tâm của bao trước, để lại bao sau. Phương 

pháp này hạn chế được một số biến chứng sau mổ và để lại bao sau thể thủy tinh tạo 

ra vị trí giải phẫu tốt để cố định thể thủy tinh nhân tạo. 



 
 

- Phẫu thuật lấy thể thuỷ tinh ngoài bao đặt thể thuỷ tinh nhân tạo: Sau khi lấy toàn 

bộ nhõn và vỏ thể thuỷ tinh thỡ đặt thể thuỷ tinh nhõn tạo vào hậu phũng. 

- Phẫu thuật tán nhuyễn thể thuỷ tinh bằng siêu âm (phacoemulsification): Người ta 

dùng một kim dẫn động bằng siêu âm để tán nhuyễn nhân thể thuỷ tinh và hút chất 

thể thuỷ tinh qua lỗ kim đó. Phẫu thuật Phaco hiện nay được áp dụng rộng rãi ở nhiều 

cơ sở nhãn khoa. Phẫu thuật có những ưu điểm: vết mổ nhỏ, tiền phòng luôn được 

khép kín nên an toàn hơn, thị lực phục hồi tốt, giảm độ loạn thị sau mổ và các biến 

chứng. 

2.3 Điều trị  

Trước phẫu thuật: 

- Tại mắt:  

+ Vệ sinh mắt: Rửa cùng đổ + Bơm thông lệ đạo 

+ Tra nhiều lần thuốc dưới dạng dung dịch (15-30 phút)  

Toàn thân: dùng các thuốc của chuyên khoa kết hợp nếu có. 

Trong phẫu thuật: 

Sử dụng thuốc và vật tư phẫu thuật: thể thủy tinh nhân tạo (đơn tiêu, hai tiêu, đa tiêu), 

dao phẫu thuật (dao 150, dao 2,8mm), nhày phẫu thuật (nhày trọng lượng phân tử cao, 

thấp), thuốc nhuộm bao (½ lọ / 1 bệnh nhân) ; vòng căng bao, dịch và dây truyền, chỉ 

10.0…. 

Sau phẫu thuật; 

- Tại mắt:  

* Thay băng và rửa cùng đồ hang ngày 

* Tiêm cạnh nhãn cầu: Dexamethazol, gentamicin… 

* Kháng sinh: nhóm aminoglycosid: tobrex, tobradex, maxitrol... 

 Nhóm quinolon: ofloxacin (dung dịch oflovid, mỡ Oflovid), ciprofloxacin, 

moxifloxacin (vigamox, vigadexa), gatifloxacin…. 

Nhóm β lactam, nhóm cephalosporin thế hệ II, III, nhóm Quinolon: dạng uống 

(ceflexin, cefatad, cefanew, ciprofloxacin…), dạng tiêm (gentamycin, Tiafo, Ama 

power, Ceftriaxon, Vimotram, Ciprofloxacin...) 



 
 

*Chống viêm:  Corticid: prednisolon acetat, fluorometholon, pred ford 

Non steroid: indocollyre, nevanac 

* Dinh dưỡng giác mạc và nước mắt nhân tạo:  

Dạng nước:  sanlein, vismed, systane ultra…. 

Dạng gel: cornegel, liposic… 

- Toàn thân:  

+ Kháng sinh: dạng uống hoặc dạng tiêm 

Nhóm β lactam, nhóm cephalosporin thế hệ II, III, nhóm Quinolon: ceflexin, cefatad, 

cefanew, ciprofloxacin… 

+ Giảm đau: nhóm steroid và non steroid: paracetamol, diclophenac… 

+ Corticoid dạng uống hoặc tiêm: Methylprednisolon (soloumedrol, menison…)  

+ Giảm phù nề: anpha chymotrypsin 

+ An thần: seduxen 

+ Thuốc nâng cao thể trạng: vitamin nhóm B, C 

Chế độ chăm sóc trước mổ: BT01 và PCCSCIIIC 

Chế độ chăm sóc sau mổ: BT16 và PCCSCIIB 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Đối với các trường hợp đục thể thủy tinh điều trị bằng phẫu thuật tán nhuyễn thể 

thuỷ tinh bằng siêu âm: cho kết quả tốt 

- Đối với các trường hợp đục thể thủy tinh điều trị bằng lấy thể thủy tinh ngoài bao 

hoặc trong bao: chăm sóc hậu phẫu nặng nề, kết quả thị lực không cao 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Đục thể thủy tinh do chấn thương: Cần có đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động. 

- Đục thể thủy tinh bệnh lý: điều trị & theo dõi những bệnh nhân bị đái tháo đường, 

viêm màng bồ đào, 

- Đục thể thủy tinh bẩm sinh: khi mẹ có thai trong 3 tháng đầu cần tránh tiếp xúc với 

các tác nhân gây dị dạng như tia xạ, hoá chất độc, thuốc trừ sâu, người bị cúm, sốt 

phát ban. 

- Đi đường cần đội mũ và đeo kính bảo vệ mắt. 
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STT Mã bệnh Tên 

1 H25 Đục thể thủy tinh tuổi già 

2 H26.3 Đục thể thủy tinh do thuốc 

3 H26.1 Đục thể thủy tinh khác 

 

  



 
 

 

VIÊM LOÉT GIÁC MẠC 

 

I. KHÁI NIỆM  

Loét giác mạc do acanthamoeba là hiện tượng mất tổ chức giác mạc do hoại tử gây ra 

bởi một quá trình viêm trên giác mạc do acanthamoeba. 

Viêm loét giác mạc do vi khuẩn (bacterial keratitis) là hiện tượng mất tổ chức giác 

mạc do hoại tử gây ra bởi một quá trình viêm trên giác mạc do vi khuẩn, là một nguyên 

nhân thường gặp gây mù loà. 

Loét giác mạc do nấm là hiện tượng mất tổ chức giác mạc do hoại tử, gây ra bởi một 

quá trình viêm trên giác mạc do nấm, là một nguyên nhân gây mù loà. 

Viêm loét giác mạc do virus là hiện tượng thâm nhiễm tế bào viêm và hoại tử gây tổn 

thương mất tổ chức giác mạc do virus (herpes, zoster). 

II. NGUYÊN NHÂN  

Acanthamoeba là sinh vật đơn bào (amoeba) có nhiều trong không khí, đất, nước 

nguồn tự nhiên, tồn tại ở 2 dạng: dạng hoạt động (gây viêm loét giác mạc) và dạng 

nang (dạng này rất bền vững với mọi tác động hóa, lý do đó tồn tại rất lâu trong môi 

trường). Bệnh thường gặp ở những người đeo kính tiếp xúc không đúng cách, sau sang 

chấn ở mắt (bụi, que chọc, đất cát bắn vào mắt). 

Các loại vi khuẩn thường gặp gây viêm loét giác mạc 

Vi khuẩn Gr(+): Staphylococcus aureus, Steptococcus pneumonia, Staphylococcus 

epidermidis, Mycobacterium, Nocardia… 

Vi khuẩn Gr(-): Pseudomonas aeruginosa, Moraxella, Hemophilus influenza,… 

Có nhiều loại nấm có thể gây viêm loét giác mạc: Aspergillus Fumigatus, Fusarium 

Solant, Candida Albicans, Histoblasma, Cephalosporum,… 

Do virus herpes có tên khoa học là herpes simplex virus (HSV) thuộc họ herpes 

viridae. Herpes có 2 type: type 1 (HSV-1) gây bệnh ở nửa trên cơ thể từ  thắt lưng trở 

lên (gây viêm loét giác mạc), type 2 (HSV-2) gây bệnh ở nửa dưới cơ thể từ thắt lưng 



 
 

trở xuống. Tuy nhiên, có trường hợp HSV-2 gây bệnh ở mắt do mắt bị nhiễm dịch tiết 

đường sinh dục (đặc biệt ở trẻ sơ sinh) nhưng rất hiếm gặp. 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định  

1.1. Do amip  

- Bệnh nhân đau nhức nhiều (triệu chứng đau đôi khi không tương xứng với tổn thương 

trên giác mạc). 

- Ổ loét giác mạc hình tròn hoặc bầu dục, xung quanh có thể có áp xe vòng. 

- Xét nghiệm vi sinh chất nạo ổ loét phát hiện thấy acanthamoeba,. 

1.2. Do vi khuẩn 

- Ổ loét giác mạc có đặc điểm: bờ nham nhở, ranh giới không rõ, đáy thường phủ lớp 

hoại tử bẩn, giác mạc xung quanh thẩm lậu nhiều. 

- Xét nghiệm vi sinh chất nạo ổ loét sẽ tìm thấy vi khuẩn. 

1.3. Do nấm 

- Ổ loét ranh giới rõ, bờ gọn thường có hình tròn hoặc hình bầu dục. Đáy ổ loét thường 

phủ một lớp hoại tử dày, đóng thành vảy gồ cao, bề mặt vảy khô ráp và khó bóc. 

- Xét nghiệm vi sinh chất nạo ổ loét sẽ tìm thấy nấm. 

1.4. Do virus 

- Loét giác mạc hình cành cây, hình địa đồ hoặc viêm giác mạc hình đĩa. 

- Cảm giác giác mạc giảm. 

- Xét nghiệm tế bào học chất nạo bờ ổ loét thấy một hay nhiều dấu hiệu:  tế bào nhiều 

nhân, hiện tượng đông đặc nhiễm sắc chất quanh rìa nhân, tế bào biểu mô thoái hóa 

nhân trương, hoặc tìm thấy tiểu thể Lipschutz. 

- Xét nghiệm PCR: tìm được gen của virus herpes. 

2. Lâm sàng 

2.1. Do amip  

- Triệu chứng cơ năng 

+ Nhìn mờ, chói, chảy nước mắt. 

+ Đau nhức rất nhiều (đôi khi không tương xứng với tổn thương trên giác mạc). 



 
 

- Triệu chứng thực thể 

+ Giai đoạn sớm (1-4 tuần đầu): tổn thương không điển hình với những ổ viêm quanh 

rìa. Đôi khi có viêm giác mạc chấm nông hoặc loét giác mạc hình  cành cây (giống 

viêm loét giác mạc do herpes). 

+ Giai đoạn muộn: giác mạc có ổ loét tròn hoặc hình bầu dục, xung quanh có vòng 

thẩm lậu đặc (áp xe vòng). Có thể có mủ tiền phòng. 

+ Khi bệnh tiến triển, áp xe lan vào các lớp sâu của giác mạc và ra củng mạc. có thể 

lan vào nội nhãn. 

2.2. Do vi khuẩn 

- Triệu chứng cơ năng 

+ Đau nhức mắt, cộm chói, sợ ánh sáng, chảy nước mắt. 

+ Nhìn mờ hơn, có thể chỉ cảm nhận được ánh sáng. 

- Triệu chứng thực thể 

+ Kết mạc cương tụ rìa. 

+ Trên giác mạc có một ổ loét ranh giới không rõ, đáy ổ loét thường phủ một lớp hoại 

tử bẩn. Khi nhuộm giác mạc bằng fluorescein 2% ổ loét sẽ bắt màu xanh, nếu ổ loét 

hoại tử nhiều sẽ có màu vàng xanh. 

+ Giác mạc xung quanh ổ loét bị thẩm lậu. 

+ Mống mắt cũng có thể bị phù nề, mất sắc bóng. Đồng tử thường co nhỏ, có thể dính 

vào mặt trước thể thuỷ tinh, tuy nhiên khó quan sát. 

2.3. Do nấm 

+ Đau nhức mắt, cộm chói, sợ ánh sáng, chảy nước mắt. 

+ Nhìn mờ hơn, có thể chỉ cảm nhận được ánh sáng. 

- Triệu chứng thực thể 

+ Kết mạc cương tụ rìa. 

+ Trên giác mạc có một ổ loét ranh giới rõ, bờ gọn thường có hình tròn hoặc hình bầu 

dục. Đáy ổ loét thường phủ một lớp hoại tử dày, đóng thành vảy gồ cao, bề mặt vảy 

khô ráp và khó bóc. 



 
 

+ Xung quanh ổ loét có thẩm lậu, mặt sau giác mạc ở vị trí ổ loét có thể có màng xuất 

tiết bám. 

+ Tiền phòng có thể có ngấn mủ. Mủ thường xuất hiện rồi mất đi, xuất hiện nhiều lần 

như  vậy. 

+ Mống mắt cũng có thể phù nề, mất sắc bóng. Đồng tử thường co nhỏ, có thể dính 

vào mặt trước thể thuỷ tinh, tuy nhiên khó quan sát. 

2.4. Do virus 

Triệu chứng cơ năng 

+ Đau nhức mắt. 

+ Kích thích: cộm chói, chảy nước mắt, sợ ánh sáng. 

+ Thị lực: giảm nhiều hay ít tùy mức độ tổn thương. 

Triệu chứng thực thể 

Tổn thương của giác mạc do herpes có đặc điểm: đa dạng, hay tái phát, gây giảm hoặc 

mất cảm giác giác mạc. 

+ Loét giác mạc hình cành cây: là triệu chứng đặc trưng và điển hình. 

+ Loét giác mạc hình địa đồ. 

+ Viêm giác mạc hình đĩa: nhu mô giác mạc trung tâm thẩm lậu làm cho giác mạc phù 

dày lên về phía nội mô, có thể có nếp gấp màng Descemet, tủa sau giác mạc. 

+ Viêm nhu mô kẽ: là hình thái nặng ngay từ đầu. Trong nhu mô có những đám thẩm 

lậu màu trắng vàng, ranh giới không rõ (hình phomát). Có thể có vành phản ứng miễn 

dịch cạnh tổn thương. 

+ Viêm màng bồ đào: tổn thương giác mạc do herpes có thể kèm theo viêm màng bồ 

đào hoặc viêm bán phần trước. Khám lâm sàng sẽ thấy: có tủa mặt sau giác mạc, tế 

bào viêm trong thủy dịch (Tyndall tiền phòng), đồng tử co nhỏ, có thể dính vào mặt 

trước thể thủy tinh. Đây là hình thái nặng, khó điều trị. 

+ Cảm giác giác mạc: bị giảm hoặc mất. 

Ngoài ra bệnh nhân có thể bị sốt, nổi hạch trước tai. Xuất hiện mụn nước ở mép, 

mặt,… 

3. Cận lâm sàng 



 
 

3.1. Xét nghiệm phục vụ cho chẩn đoán xác định 

Có thể sử dụng các xét nghiệm dưới đây để phục vụ cho quá trình chẩn đoán xác định 

bệnh: 

3.1.1. Do amip  

- Soi tươi 

+ Bệnh phẩm: là chất nạo ổ loét. 

+ Phương pháp nhuộm: Giemsa hoặc Gram. 

+ Thấy hình ảnh nang của acanthamoeba hình sao hoặc đa diện với 2 lớp vỏ, diện tích 

gần bằng tế bào biểu mô, bắt màu đỏ tím. 

- Nuôi cấy: Trên môi trường thạch nghèo có thể quan sát được thể hoạt động của 

acanthamoeba. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, siêu âm mắt phục vụ cho tiên lượng và chẩn 

đoán phân biệt. 

3.1.2. Do vi khuẩn 

- Bệnh phẩm: là chất nạo ổ loét. 

- Soi tươi: thấy có vi khuẩn. 

- Soi trực tiếp: xác định vi khuẩn gram (+) hay gram (-). 

- Nuôi cấy vi khuẩn: xác định được các loại vi khuẩn gây bệnh: tụ cầu, liên cầu, trực 

khuẩn mủ xanh,...Nếu có điều kiện có thể kết hợp làm kháng sinh đồ để xác định 

kháng sinh điều trị phù hợp. 

- Công thức máu: bạch cầu có thể tăng cao nhất là bạch cầu đa nhân, sinh hóa máu. 

- Siêu âm mắt: phát hiện các tổn thương phối hợp bán phần sau nhãn cầu. 

+ Tổng phân tích nước tiểu 

+ Siêu âm mắt 

3.1.3. Do nấm 

+ Bệnh phẩm: là chất nạo ổ loét. 

+ Soi tươi, soi trực tiếp: thấy có nấm. 

+ Nuôi cấy trên trường  Sabouraud có đường: xác  định được loại nấm gây bệnh. 

+ Tổng phân tích tế bào máu laser 



 
 

+ Sinh hóa máu: glucose, ure, creatinine, GOT, GPT, LDL-C, HDL-C, Cholesteron, 

Triglyxerit 

+ Tổng phân tích nước tiểu 

+ Siêu âm mắt 

3.1.4. Do virus 

Xét nghiệm tế bào học: bệnh phẩm là chất nạo bờ ổ loét, sẽ thấy các tổn thương: 

Tế bào biểu mô nhiều nhân. 

Hiện tượng đông đặc nhiễm sắc chất quanh rìa nhân (nhiễm sắc chất áp ven): là dấu 

hiệu điển hình. 

Có tiểu thể Lipschutz: là dấu hiệu đặc hiệu. 

Tế bào biểu mô thoái hóa trương. 

Xét nghiệm PCR: tìm gen của virus herpes, bệnh phẩm là chất nạo bờ ổ loét hoặc thủy 

dịch. Xét nghiệm có tính đặc hiệu cao. 

Tổng phân tích tế bào máu laser 

Sinh hóa máu: glucose, ure, creatinine, GOT, GPT, LDL-C, HDL-C, Cholesteron, 

Triglyxerit 

Siêu âm mắt 

+ Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm cho người bệnh khi có diễn 

biến bất thường hoặc khi có hội chẩn. 

+ Trường hợp người bệnh có nhiều bệnh phối hợp thì chỉ định cận lâm sàng của bệnh 

phối hợp theo phác đồ điều trị của bệnh đó. 

- Loét giác mạc do vi khuẩn: ổ loét bờ không rõ, thường nham nhở, thẩm lậu hoặc 

hoại tử nhiều. Xét nghiệm vi sinh chất nạo ổ loét sẽ tìm thấy vi khuẩn. 

- Loét giác mạc do nấm: ổ loét thường có hình tròn hoặc bầu dục, đáy phủ bởi lớp hoại 

tử dày, gồ cao, nhu mô xung quanh ổ loét có thẩm lậu vệ tinh. Xét nghiệm vi sinh chất 

nạo ổ loét sẽ tìm thấy nấm. 

- Loét giác mạc do acanthamoeba: ổ loét giác mạc thường kèm theo áp xe vòng. Xét 

nghiệm vi sinh sẽ tìm thấy acanthamoeba. 

3.2. Xét nghiệm phục vụ cho điều trị 



 
 

Chụp X quang ngực thẳng, điện tim thường đánh giá tình trạng bệnh lý toàn thân như 

tăng huyết áp kèm theo trong các trường hợp bệnh lý tăng huyết áp có biểu hiện tại 

mắt. 

Tổng phân tích tế bào máu để đánh giá tình trạng nhiễm trùng toàn thân 

Xét nghiệm vi sinh: nhuộm soi, nuôi cấy, kháng sinh đồ để phân lập nguyên nhân và 

có phác đồ điều trị thích hợp. 

3.3. Xét nghiệm phục vụ cho biến chứng 

Siêu âm B: đánh giá tiến triển, mức độ dịch kính võng mạc, gai thị trong quá trình 

điều trị xem có khả năng viêm mủ nội nhãn hay không? 

4. Chẩn đoán phân biệt 

- Loét giác mạc do amip (acanthamoeba): giác mạc có ổ loét tròn  hoặc bầu dục, xung 

quanh có vòng thẩm lậu đặc (áp xe vòng). Xét nghiệm vi sinh chất nạo ổ loét sẽ tìm 

thấy acanthamoeba. 

- Loét giác mạc do vi khuẩn: ổ loét giác mạc ranh giới không rõ, đáy thường phủ một 

lớp hoại tử bẩn. Xét nghiệm vi sinh chất nạo ổ loét sẽ tìm thấy vi khuẩn. 

- Loét giác mạc do nấm: ổ loét ranh giới rõ, bờ gọn thường có hình tròn hoặc hình bầu 

dục. Đáy ổ loét thường phủ một lớp hoại tử dày, đóng thành vảy gồ cao, bề mặt vảy 

khô ráp và khó bóc. Từ ổ loét có thể có những nhánh thẩm lậu chạy vào nhu mô (thẩm 

lậu hình lông vũ), có thể có những ổ áp xe nhỏ xung quanh ổ loét (ổ áp xe vệ tinh). 

Xét nghiệm vi sinh chất nạo ổ loét sẽ tìm thấy nấm. 

- Loét giác mạc do herpes: ổ loét giác mạc điển hình có hình cành cây hoặc địa đồ, 

xung quanh thẩm lậu ít, cảm giác giác mạc giảm. Xét nghiệm tế bào học chất nạo bờ 

ổ loét sẽ thấy một trong các hình ảnh: tế bào nhiều nhân, hiện tượng đông đặc nhiễm 

sắc chất quanh rìa nhân, tế bào thoái hóa nhân trương hoặc tìm thấy tiểu thể Lipschutz. 

Xét nghiêm PCR chất nạo bờ ổ loét hoặc thủy dịch sẽ tìm được gen của virus herpes. 

5. Tiêu chuẩn nhập viện 

- Giảm thị lực 

- Kết mạc cương tụ rìa  

- Ổ loét hoại tử, bắt màu thuốc nhuộm Fluoescein 



 
 

- Có mủ tiền phòng 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị 

- Điều trị nguyên nhân: bằng thuốc đặc hiệu. 

- Thuốc chống viêm (không dùng corticosteroid) tra tại mắt và đường uống. 

- Thuốc giãn đồng tử, liệt cơ thể mi tra tại mắt. 

- Thuốc dinh dưỡng: tra tại mắt và uống. 

- Điều trị ngoại khoa: gọt giác mạc, ghép giác mạc. 

2. Điều trị cụ thể 

- Điều trị nguyên nhân: Thường dùng phối hợp các loại thuốc 

- Thuốc đặc hiệu: Propamidin isethionat 0,1% tra 2 giờ/lần. 

- Phối hợp 3 kháng sinh tra mắt: Neomyxin, polymyxin B và gramicidin tra 8-10 

lần/ngày. 

- Kháng sinh chống nấm nhóm imidazol: Tra tại mắt hoặc uống ketoconazol 200mg x 

2 viên/ngày hoặc itraconazol 100 mg x 2 viên/ ngày (thường uống 1 lần sau ăn) nếu 

là loét giác mạc do nấm. 

- Thuốc uống: Acyclovir viên 200 mg, 800mg. Thường dùng viên Acyclovir 200mg, 

uống ngày 5 viên chia 5 lần trong 7-10 ngày. Trẻ em dưới 2 tuổi liều dùng bằng nửa 

liều của người lớn, trẻ em trên 2 tuổi dùng bằng liều người lớn nếu là loét giác mạc do 

virus. 

- Chấm lugol 5%: Trong trường hợp ổ loét rộng, nông. 

- Gọt giác mạc đươn thuần trong trường hợp ổ loét gồ cao, hoại tử, thẩm lậu bẩn mục 

đích làm sạch ổ loét, tạo điều kiện biểu mô hóa. 

- Thuốc chống viêm non-steroid: Tra mắt indomethacin. 

- Uống thuốc chống viêm giảm phù nề. 

- Tra mắt Atropin 1%, 2%. 

- Tăng cường dinh dưỡng tại chỗ và toàn thân. 



 
 

- Sử dụng các thuốc kháng sinh toàn thân nhóm Cefalosforin thế hệ 2, thế hệ 3, kháng 

sinh nhóm Macrolid, Quinolon.., nhóm thuốc giảm phù nề, tăng cường miễn 

dịch,Vitamin…. 

STT Nhóm thuốc Tên gốc Tên biệt dược 

1 Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 1 

Cefalexin 500 mg Cefastad 500 mg 

Cefadroxil 500 mg Fabadroxil 500 mg 

Cefaclor 500 mg Cefaclor 500 mg 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 2 

Cefamandole 1g Cefamandole 1g 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 3 

Cefixim 200 mg Cefixim 200 mg 

Cefpodoxim 200 mg Cefpodoxim 200 mg 

2 Nhóm Quinolon Ciprofloxacin 500mg Ciprofloxacin 500mg 

Ciprofloxacin 200 

mg/ 100ml 

Ciprofloxacin 200 mg/ 

100ml 

3 Thuốc chống virus Aciclovir 200 mg Aciclovir 200 mg 

4 Thuốc chống nấm Amphotericin B 50 

mg/ 1 lọ 

Amphotericin B 50 

mg/ 1 lọ 

Fluconazol 50 mg, 

150 mg 

Fluconazol 50 mg, 

150 mg 

Itraconazol 100 mg Itraconazol 100 mg 

3. Chế độ chăm sóc và dinh dưỡng: BT01 và PCCSCIIIC 

V. TIÊN LƯỢNG  VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiên lượng 

Loét giác mạc thường tiến triển chậm, nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời 

bệnh có thể khỏi. Tuy nhiên, bệnh thường để lại sẹo trên giác mạc gây giảm thị lực. 

2. Biến chứng 

- Loét giác mạc dọa thủng (phồng màng Descemet). 

- Tăng nhãn áp. 

- Trường hợp nặng có thể gây thủng giác mạc, viêm mủ nội nhãn. 



 
 

- Khi loét giác mạc thủng phòi tổ chức nội nhãn, mất chức năng, đau nhức nhiều có 

chỉ định bỏ nhãn cầu. 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Luôn giữ gìn mắt sạch sẽ, đi đường bụi hoặc lao động phải đeo kính bảo vệ mắt. 

- Khi bị chấn thương mắt, đặc biệt là các chấn thương vào giác mạc, cần phải đến 

khám và điều trị tại các cơ sở nhãn khoa. Không được tự ý mua thuốc về điều trị. 

- Khi đeo kính tiếp xúc cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc đeo cũng như 

vệ sinh kính hàng ngày. 

VII. TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

- Người bệnh tỉnh táo, không sốt, ăn uống được, đại tiểu tiện bình thường.  

- Khám mắt: thị lực cải thiện, kết mạc hết cương tụ hoặc giảm cương tụ giác mạc ổ 

loét đã liền hoặc đang biểu mô hóa tốt, tiền phòng sạch, đồng tử tròn phản xạ có, soi 

đáy mắt đánh giá gai thị, võng mạc, siêu âm mắt đánh giá dịch kính, võng mạc, chụp 

đáy mắt hình ảnh gai thị 

- Tái khám khi mắt đau nhức mờ tăng hoặc sau ra viện 02 tuần. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1- Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt của Bộ y tế 2015 

2- Nhãn khoa giản yếu- Nhà xuất bản y học - 2002. 

3- Quyết định số 3906/QĐ-BYT ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn 

khoa 

 

BẢNG MÃ ICD KÈM THEO 

STT  Mã bệnh Tên  

1 H16.0 Loét giác mạc  

2 H17 Sẹo và đục giác mạc  

 

  



 
 

 

VẾT THƯƠNG HỞ CỦA MI MẮT VÀ VÙNG QUANH MẮT 

 

I. KHÁI NIỆM 

Chấn thương rách mi và vùng quanh mắt không hiếm gặp. Gần như ngày nào cũng có 

người bị tai nạn chấn thương rách mi và vùng quanh mắt phối hợp với các tổn thương 

khác đến cấp cứu tại Bệnh viện.  

II. NGUYÊN NHÂN 

Chấn thương mi có thể đơn thuần tổn thương tại mi và cũng có thể phối hợp với các 

tổn thương khác như chấn thương vùng hàm mặt, chấn thương hốc mắt và chấn thương 

nhãn cầu kèm theo. 

Cần phải kiểm tra thị lực và tình trạng của nhãn cầu trước khi quyết định phục hồi 

những chấn thương của phần mi và bộ phận phụ cận. Nếu chấn thương nặng thì chụp 

cắt lớp vi tính (CT Scanner) đầu mặt là cần thiết để đánh giá một cách toàn diện các 

tổn thương, phải loại trừ được chấn thương sọ não, nhất là khi rất khó đánh giá tình 

trạng giảm sút của tri giác (trong trường hợp say rượu hay choáng não) 

Loại trừ thủng nhãn cầu cũng rất cần thiết. Thường thì chúng ta phải khám được các 

tổn thương nhãn cầu ngay. Nhưng có thể chúng ta gặp nhiều khó khăn trong khi khám: 

bệnh nhân không hợp tác, bệnh nhân là trẻ em… Chính vì vậy, một số trường hợp 

thủng nhãn cầu có khi chỉ được phát hiện ra khi gây mê toàn thân. Nhãn cầu chấn 

thương thường phối hợp với chấn thương mi và chấn thương hốc mắt. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng 

- Chấn thương mi tùy theo dạng đơn thuần hay phối hợp sẽ có các triệu chứng như 

sau: 

Chảy máu: các vết thương mắt hay vùng đầu mặt nói chung sẽ chảy máu khá nhiều 

do tính chất mạch nuôi, vòng nối tuần hoàn phong phú. 

Biến dạng giải phẫu: tùy tác nhân sang chấn, độ trầm trọng của chấn thương như: mi 

mắt bị gián đoạn, rách nát, đứt rời, mất tổ chức, đi lệch giải phẫu...; đường lệ bị gián 



 
 

đoạn hay mất một đoạn, có thể làm giảm hay mất khả năng dẫn lưu nước mắt, triệu 

chứng sẽ là chảy nước mắt; chấn thương hốc mắt, di lệch xương hốc mắt gây biến 

dạng và mất cân đối vùng mặt. Cảm giác của bệnh nhân có thể là: tê bì, dị cảm vùng 

quanh mắt tổn thương, song thị do kẹt cơ vận nhãn vào vùng vỡ của hốc mắt, mắt bị 

lồi ra hay thụt vào so với mắt bên kia. 

Nếu có chấn thương nhãn cầu phối hợp thì càng nặng nề hơn, mắt mờ, chảy máu nhiều 

hơn, lòi các tổ chức nội nhãn, nhiều biến chứng và di chứng hơn, tỉ lệ mù lòa cũng 

cao tương ứng. 

- Toàn thân: đa chấn thương, chấn thương sọ - mặt đi kèm không phải là hiếm. Trong 

hoàn cảnh đó sẽ có các dấu hiệu đe dọa tính mạng, hôn mê, shock... Vỡ xương chính 

mũi làm chảy máu mũi ồ ạt thường kèm theo vỡ ngách lệ mũi, gây di chứng tắc lệ đạo 

đoạn trong xương mũi. 

2. Cận lâm sàng 

Có thể sử dụng các xét nghiệm sau khi có vết thương phần mềm tổn thương vùng mắt 

hoặc kèm theo tổn thương lệ quản 

- Xét nghiệm máu:  

+ Tổng phân tích tế bào máu bằng laser 

+ Đông máu cơ bản; Prothrombin, APTT, fibrinogen, thời gian Duke 

+ Xét nghiệm miễn dịch:  HbsAg ELISA,  HCV ELISA,  HIV ELISA 

- Sinh hóa máu: Glucose, ure, creatinin, uric, GOT, GPT, cholesterol, triglycerid, 

HDL, LDL 

- Sinh hóa nước tiểu 10 thông số 

- Chụp X- quang ngực thẳng 

- Chụp CT scanner sọ não hốc mắt hoặc MRI sọ não hốc mắt 

- Điện tim thường 

- Một số xét nghiệm cần làm thêm khi có các bệnh kết hợp của các chuyên khoa khác 

kèm theo: đái tháo đường: HbA1c, tim mạch: siêu âm tim, men tim, bệnh lí hô hấp: 

đo thông khí.... 

Xét nghiệm tại mắt: 



 
 

- Siêu âm mắt 

- Thử thị lực, đo nhãn áp, bơm thông lệ đạo. 

- Khám chuyên khoa trước phẫu thuật. 

- Siêu âm mắt 

- Chụp đáy mắt: huỳnh quang hoặc không huỳnh quang 

- Khám chuyên khoa kết hợp (nếu cần) 

3. Tiêu chuẩn nhập viện 

- Vết thương mi  đang chảy máu 

- Kiểm tra bơm thông lệ đạo nếu thấy vị trí lệ quản đứt 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị 

- Xử lý vết thương phần mềm tổn thương nông vùng mắt hoặc khâu da mi: tuỳ thuộc 

vào tình trạng vết thương + kết hợp tái tạo lệ quản có đặt ống Silicon 

- Chăm sóc hẫu phẫu tại mắt và toàn thân an toàn 

- Phòng biến chứng và tái phát 

2. Điều trị cụ thể 

* Tại mắt: 

- Phương pháp phẫu thuật: Xử lý vết thương phần mềm tổn thương nông vùng mắt 

hoặc khâu da mi đơn giản: tuỳ thuộc vào tình trạng vết thương. 

Vết thương mi mắt cần được khâu nhiều lớp để phục hồi lại giải phẫu. Nếu tổn thương 

rách qua bờ tự do khi khâu lại yêu cầu phải thật khớp không làm lệch hay biến dạng 

bờ mi. 

Tổn thương ở góc trong cần thăm dò lệ đạo để phát hiện đứt lệ quản. Nếu đứt lệ quản 

trên có thể không cần khâu phục hồi vì chỉ có 20% lượng nước mắt đi qua đường này. 

Nếu đứt lệ quản dưới cần khâu phục hồi và luồn ống silicon vào trong để chỗ nối 

không bị chít hẹp 

Sau phẫu thuật; 

- Tại mắt:  

* Thay băng và rửa cùng đồ hang ngày 



 
 

* Tiêm cạnh nhãn cầu: Dexamethazol, gentamicin… 

* Kháng sinh: nhóm aminoglycosid: tobrex, tobradex, maxitrol... 

 Nhóm quinolon: ofloxacin (dung dịch oflovid, mỡ Oflovid), ciprofloxacin, 

moxifloxacin (vigamox, vigadexa), gatifloxacin…. 

*Chống viêm:  Corticid: prednisolon acetat, fluorometholon, pred ford 

                         Non steroid: indocollyre, nevanac 

* Dinh dưỡng giác mạc và nước mắt nhân tạo:  

     Dạng nước:  sanlein, vismed, systane ultra…. 

     Dạng gel: cornegel, liposic… 

- Toàn thân:  

+ Kháng sinh: dạng uống hoặc dạng tiêm 

Nhóm β lactam, nhóm cephalosporin thế hệ II, III, nhóm Quinolon: ceflexin, cefatad, 

cefanew, ciprofloxacin… 

+ Giảm đau: nhóm steroid và non steroid: paracetamol, diclophenac… 

+ Corticoid dạng uống hoặc tiêm: Methylprednisolon (soloumedrol, menison…)  

+ Giảm phù nề: anpha chymotrypsin 

+ An thần: seduxen 

+ Thuốc nâng cao thể trạng: vitamin nhóm B, C 

Chế độ chăm sóc trước mổ: BT01 và PCCSCIIIC 

Chế độ chăm sóc sau mổ: BT16 và PCCSCIIB 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Phẫu thuật an toàn sau 07 ngày bệnh nhân cắt chỉ ra viện 

- Hẹn bệnh nhân sau 02 tuần khám lại 

- Hay gặp biến chứng trễ mi, chảy nước mắt 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Khám định kỳ theo dõi để điều trị các viêm nhiễm tại mắt 

- Hạn chế chấn thương gì cũng cần nói ngay đến ý thức tự đề phòng tai nạn của mọi 

người. Phải trang bị các phương tiện bảo hộ lao động: mũ bảo hiểm, kính bảo hộ, hệ 



 
 

thống che chắn của máy móc. Việc đeo kính bảo hộ khi lao động, kính trắng khi đi 

đường hạn chế tai nạn hay giảm bớt tính nghiêm trọng của tai nạn khá nhiều. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Vết thương mi  đang chảy máu 

- Kiểm tra bơm thông lệ đạo nếu thấy vị trí lệ quản đứt 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1- Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt của Bộ y tế 2015 

2- Nhãn khoa 3 tập- Nhà xuất bản y học - 2012. 

3- Quyết định số 3906/QĐ-BYT ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn 

khoa 

BẢNG MÃ ICD KÈM THEO 
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GLÔCÔM 

 

I. KHÁI NIỆM [1] 

Glôcôm là một nhóm bệnh được đặc trưng bằng tổn hại tiến triển của tế bào hạch võng 

mạc, thường có liên quan chặt chẽ với tình trạng nhãn áp cao. Bệnh do nhiều nguyên 

nhân và cơ chế bệnh sinh gây ra nhưng trong giai đoạn toàn phát có 3 dấu hiệu đặc 

trưng cho mọi hình thái, những dấu hiệu đó là: 

Nhãn áp tăng cao từ 25mmHg trở lên (Đo bằng nhãn áp Maclacop) 

Thị trường thu hẹp. 

Soi đáy mắt có dấu hiệu lõm teo đĩa thị. 

II. NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ BỆNH SINH 

1. Glôcôm góc đóng nguyên phát có nghẽn đồng tử 

Trong hình thái bệnh lý này, cấu trúc vùng bè là bình thường. Bệnh thường xảy ra do 

2 cơ chế chính: 

Nghẽn đồng tử: Trên địa trạng mắt có cấu trúc giải phẫu đặc biệt, khi đồng tử ở trạng 

thái giãn nửa vời, diện tiếp xúc giữa mống mắt và mặt trước của thể thuỷ tinh tăng lên 

gây cản trở lưu thông thuỷ dịch từ hậu phòng ra tiền phòng. Thuỷ dịch bị ứ lại trong 

hậu phòng, áp lực trong hậu phòng tăng lên đẩy chân mống mắt nhô ra trước, áp vào 

vùng bè gây đóng góc và tăng nhãn áp. 

Nghẽn góc tiền phòng: lúc đầu mống mắt chỉ áp vào vùng bè nhưng chưa có dính góc 

thực thể (làm nghiệm pháp ấn góc, vùng mống mắt áp dính sẽ được tách ra). Nếu 

không được điều trị kịp thời, quá trình đóng góc kéo dài sẽ đưa đến tình trạng dính 

góc thực sự. Ở giai đoạn này, điều trị bằng thuốc co đồng tử hoặc bằng laser thì góc 

tiền phòng cũng không có khả năng mở ra được. 

2. Glôcôm góc đóng nguyên phát không có nghẽn đồng tử 

Hội chứng mống mắt phẳng: do thể mi to, xoay ra trước gây nghẽn góc tiền phòng. 

3. Glocom góc mở nguyên phát 



 
 

Cơ chế bệnh sinh của glôcôm góc mở nguyên phát còn chưa được biết rõ. Bệnh thường 

tương ứng với tổn thương thị thần kinh gây ra bởi sự rối loạn tuần hoàn cung cấp máu 

cho đĩa thị và tình trạng tăng nhãn áp do rối loạn quá trình lưu thông thuỷ dịch ở vùng 

bè. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

1.1.1.  Glôcôm góc đóng nguyên phát có nghẽn đồng tử 

Glôcôm góc đóng nguyên phát cơn cấp 

Xảy ra khi nhãn áp tăng cao một cách nhanh chóng do mống mắt chu biên đột ngột áp 

ra trước làm tắc nghẽn vùng bè. 

Triệu chứng cơ năng: 

Bệnh khởi phát đột ngột, diễn biến rầm rộ, thường xảy ra vào chiều tối, sau một xúc 

động mạnh bệnh nhân đột ngột đau nhức mắt, nhức xung quanh hố mắt, hức lan lên 

nửa đầu cùng bên, nhìn mờ như qua màn sương, nhìn đèn có quầng xanh đỏ, sợ ánh 

sáng, chói chảy nước mắt kèm theo, bệnh nhân có thể buồn nôn hoặc nôn, đau bụng, 

vã mồ hôi, sốt... 

Triệu chứng thực thể 

+ Thị lực giảm sút nhiều 

+ Nhãn áp tăng rất cao 

+ Thị trường thường không đo được do phù nề các môi trường trong suốt. Trong 

trường hợp cơn glôcôm đã từng xuất hiện trước đó thì thị trường có thể đã có tổn 

thương ở các mức độ khác nhau tuỳ theo giai đoạn bệnh. 

+ Mi mắt sưng nề, kết mạc cương tụ rìa, giác mạc phù mờ có thể có bọng biểu mô. 

+ Đồng tử giãn méo, giảm hoặc mất phản xạ với ánh sáng. 

+ Tiền phòng nông, góc tiền phòng đóng. Tiền phòng có thể biểu hiện phản ứng viêm 

(tyndal tiền phòng, tủa sau giác mạc). 

+ Thể thuỷ tinh phù có thể có các vết rạn của bao trước.  



 
 

+ Đáy mắt rất khó soi do phù các môi trường trong suốt nhưng nếu soi được có thể 

thấy đĩa thị sung huyết, hệ mạch máu giãn và đôi khi có xuất huyết cạnh đĩa thị. Nếu 

thị trường đã bị thu hẹp và có lõm đĩa thì có thể cơn glôcôm góc đóng đã phát triển từ 

glôcôm góc đóng bán cấp hoặc mạn tính. 

+ Mắt còn lại thường có biểu hiện tiền phòng nông và góc tiền phòng hẹp. 

Glôcôm góc đóng bán cấp 

+ Glôcôm góc đóng bán cấp là những đợt tăng nhãn áp (ở mức vừa phải) do đóng góc 

được biểu hiện bằng những đợt giảm thị lực, nhìn đèn có quầng, đau nhức nhẹ trong 

mắt và đầu. Không điều trị gì, các triệu chứng này cũng tự qua đi và nhãn áp thường 

giữ ở mức bình thường giữa các cơn. 

+ Giác mạc phù nhẹ hoặc không 

+ Soi góc tiền phòng: Tiền phòng nông, góc tiền phòng đóng, có những đám dính chân 

mống mắt.  

+ Đồng tử phản xạ lười, giãn trung bình, méo, dính trước thể thủy tinh, mất viền sắc 

tố bờ đồng tử. 

+ Mức độ tổn thương thị trường và đĩa thị tuỳ thuộc vào giai đoạn bệnh. 

Glôcôm góc đóng mạn tính 

+ Bệnh biểu hiện âm thầm hầu như không có triệu chứng chủ quan đau nhức hoặc đôi 

khi chỉ có cảm giác căng tức nhẹ thoảng qua ở trong mắt hoặc đầu. Giai đoạn muộn, 

có thể thấy đau nhức, nhìn mờ, khuyết thị trường. 

+ Nhãn áp thường tăng ở mức độ vừa phải. 

+ Làm nghiệm pháp Herrick và soi góc tiền phòng thấy góc tiền phòng hẹp hoặc đóng, 

dính, nhiều sắc tố, đây là những khám nghiệm quan trọng để chẩn đoán phân biệt với 

glôcôm góc mở. 

+ Lõm đĩa 

+ Thị trường tổn thương 

1.1.2. Glôcôm góc đóng nguyên phát không có nghẽn đồng tử 

+ Ít hoặc hầu như không có triệu chứng chủ quan đau nhức. 



 
 

+ Người bệnh thường đến khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn với tổn thương nặng 

của đĩa thị và tổn hại thị trường đặc hiệu của glôcôm. 

+ Nhãn áp tăng cao 

+ Độ sâu tiền phòng ở trung tâm không nông như những trường hợp glôcôm góc đóng 

có nghẽn đồng tử. 

+ Soi góc tiền phòng thấy các góc đóng. 

1.1.3. Glocom góc mở  

Triệu chứng cơ năng: Bệnh nhân thỉnh thoảng có những cơn đau tức ở mắt, nhức trên 

cung lông mày, nhìn mờ  như qua màng sương nhìn đèn có quầng xanh đỏ. Thị lực 

giảm ở giai đoạn muộn. 

Triệu chứng thực thể: 

Kết mạc không cương tụ hoặc cương tụ rìa nhẹ. 

Giác mạc bình thường về chiều dầy và độ cong. 

Tiền phòng sâu sạch, góc tiền phòng mở. 

Đồng tử tròn kích thước có thể bình thường hoặc hơi dãn, phản xạ với ánh sáng còn 

hoặc mất. 

Nhãn áp: Có thể cao hoặc không cao, dao động nhãn áp trong ngày >5mmHg, chênh 

lệch nhãn áp giữa 2 mắt hoặc giữa các lần đo của 1 mắt > 5mmHg. 

Đáy mắt thường có lõm teo đĩa thị kiểu glocom. 

Thị trường thu hẹp theo kiểu glocom. 

1.2. Cận lâm sàng 

Chụp OCT bán phần sau đánh giá mức độ tổn thương tế bào hạch võng mạc. 

Đánh giá thị trường trung tâm. 

Chụp OCT bán phần trước nhãn cầu: Xác định các yếu tố nguy cơ và cơ chế gây bệnh. 

UBM phần trước nhãn cầu: Xác định các yếu tố nguy cơ và yếu tố gây bệnh. Khám 

nghiệm trên máy UBM thấy thể mi to và xoay ra trước áp vào mống mắt, không thấy 

rãnh thể mi sẽ nghĩ đến nguyên nhân gây glocom góc đóng không có nghẽn đồng tử. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

Viêm kết mạc cấp 



 
 

Viêm kết mạc cấp Glôcôm 

- Không đau nhức chỉ cộm ngứa như có 

cát trong mắt 

- Tiết nhiều dử mắt 

- Cương tụ nông kết mạc 

- Các thành phần trong nhãn cầu bình 

thường 

- Thị lực bình thường 

- Nhãn áp sờ tay bình thường 

- Đau nhức mắt, nhức nửa đầu cùng bên 

- Chói, chảy nước mắt, không có rử mắt 

- Kết mạc đỏ theo kiểu cương tụ rìa 

- Giác mạc phù, tiền phòng nông góc tiền 

phòng hẹp, lõm teo gai thị 

- Thị lực giảm trầm trọng 

- Nhãn áp sờ tay cao 
 

Viêm mống mắt thể mi 

Triệu chứng cơ năng giống như trong bệnh glôcôm: Bệnh nhân đều có đau nhức mắt 

nhìn mờ. 

Triệu chứng thực thể có những dấu hiệu khác nhau như sau: 

Viêm mống mắt thể mi Glôcôm 

- Giác mạc không phù mà có một số tủa 

nhỏ ở mặt sau 

- Tiền phòng sâu, Tyndall (+), hoặc có 

ngấn mủ 

- Đồng tử co nhỏ dính, méo, mất phản 

xạ với ánh sáng 

- Nhãn áp thường không cao 

- Giác mạc phù nề, bọng biểu mô 

  

- Tiền phòng nông, sạch, góc tiền phòng 

hẹp 

- Đồng tử dãn méo, mất phản xạ với ánh 

sáng 

- Nhãn áp cao thường cao hoặc rất cao. 

 

Bệnh hốc mắt gây chèn ép nhãn cầu cấp tính. 

Viêm mủ nội nhãn. 

Xuất huyết nội nhãn. 

Loét trợt giác mạc. 

3. Chẩn đoán hình thái  

Glocom góc đóng – góc mở: Dựa vào tình trạng đóng mở của góc tiền phòng. 



 
 

Glocom nguyên phát – Thứ phát: Dựa vào căn nguyên gây ra glocom. 

4. Chẩn đoán giai đoạn:  

Dựa vào tổn thương đĩa thị giác và thị trường [1] 

GĐ tiềm tàng: Mắt chưa có biểu hiện tổn thương của bệnh, thường là mắt thứ hai của 

bệnh nhân đã có bệnh glocom nguyên phát xuất hiện ở một mắt. 

GĐ sơ phát: chưa có tổn thương điển hình ở thị trường và đĩa thị giác, có thể xuất hiện 

những tổn thương tổn hại nhỏ ở thị trường vùng cạnh trung tâm. Đĩa thị giác: Lõm đĩa 

hình oval đứng, mất cân xứng về độ rộng lõm đĩa giữa 2 mắt. 

GĐ tiến triển: Mở rộng ám điểm vùng cạnh trung tâm, thị trường chu biên thu hẹp dần 

phía mũi. Lõm đĩa phát triển rộng ra phía bờ đĩa thị giác. 

GĐ trầm trọng: Thị trường thu hẹp hình ống. GĐ muộn thị trường trung tâm bị tổn 

thương, chỉ còn lại một đảo thị trường phía thái dương. Lõm đĩa rộng ra tiến gần sát 

bờ đĩa thị giác. 

GĐ gần mù và mù:  Không làm được thị trường do thị lực quá kém đến mức không 

còn nhận thức được ánh sáng. Lõm teo đĩa thị giác hoàn toàn. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Điều trị glocom góc đóng 

1.1. Nguyên tắc chung 

Điều trị phẫu thuật được chỉ định cho mọi giai đoạn bệnh. Điều trị nội khoa chỉ được 

chỉ định tạm thời trong những trường hợp cấp cứu cũng như trong thời gian chờ đợi 

phẫu thuật, hoặc những trường hợp bệnh nhân có tình trạng bệnh toàn thân nặng không 

có khả năng điều trị phẫu thuật. 

1.2. Điều trị cụ thể 

1.2.1 Nội khoa 

Tại mắt 

Tra thuốc co đồng tử cứ 15-20 phút/1 lần cho đến khi đồng tử co lại được và nhãn áp 

hạ. Sau đó có thể tra 1 giờ/1 lần và dùng liều duy trì 3-4 lần/ngày. 



 
 

Tra phối hợp nhóm thuốc chẹn bêta giao cảm 2 lần/ngày (thận trọng nếu bệnh nhân 

có bệnh phổi, tim, mạch) hoặc nhóm thuốc ức chế men Anhydraza cacbonic 2-3 

lần/ngày. 

Để đề phòng xuất hiện cơn tăng nhãn áp ở mắt thứ 2: nên tra 1-2 giọt pilocacpin 1% 

cho mắt thứ 2 

Toàn thân 

Uống Acetazolamide 0,25g x 2-4 viên/ngày hoặc tiêm tĩnh mạch Acetazolamide 500g 

x 1 ống nếu bệnh nhân nôn nhiều, thuốc uống không có tác dụng. (Trong trường hợp 

nhãn áp tăng quá cao có thể phối hợp tiêm tĩnh mạch 500mg và uống 500mg). 

Chú ý: thuốc có nhiều tác dụng phụ toàn thân nên chỉ dùng trong thời gian chờ phẫu 

thuật, không dùng kéo dài và cần bổ sung thêm Kali. 

Trong trường hợp nhãn áp tăng rất cao có thể bổ sung các loại thuốc thẩm thấu như 

truyền tĩnh mạch nhanh Mannitol 20% x 200ml hoặc uống Glyxerol 50% (1ml/1kg 

cân nặng) 

Thuốc giảm đau, an thần. 

1.2.2 Ngoại khoa [3] 

Phẫu thuật cắt mống mắt ngoại vi dự phòng: Bằng Laser hoặc phẫu thuật. Phương 

pháp này được chỉ định cho những mắt được chẩn đoán là glôcôm góc đóng giai đoạn 

tiềm tàng hoặc giai đoạn sơ phát mà góc còn mở trên một nửa chu vi. 

Phẫu thuật cắt bè củng giác mạc: Chỉ định cho những trường hợp khi soi góc tiền 

phòng có tới trên 180° chu vi góc đóng. 

2. Điều trị Glôcôm góc mở 

2.1. Nguyên tắc điều trị [2] 

Điều trị nhằm mục đích làm hạ nhãn áp, không làm tổn thương thêm thị trường và 

trạng thái đĩa thị. Trước tiên điều trị bằng thuốc tra tại mắt hoặc bằng laser. Phẫu thuật 

được chỉ định khi điều trị nội khoa hoặc laser không kết quả hoặc trên những trường 

hợp không có điều kiện về kinh tế, sức khoẻ, theo dõi định kỳ 

2.2 Điều trị cụ thể 

2.2.1 Nội khoa 



 
 

Thuốc tra tại chỗ: Các thuốc điều trị glôcôm góc mở chia làm nhiều nhóm. 

Các thuốc cường phó giao cảm: Pilocacpin1% x 3lần trong 1 ngày. 

Các thuốc cường giao cảm: Ephedrin. 

Các thuốc thuộc nhón chẹn b giao cảm như Betoptic 0,25%- 0,5%, Timolol 0,5%, 

Timoptic 0,5%, Nyolol 0,5%... các thuốc này có tác dụng gây giảm bài tiết thuỷ dịch. 

Các dẫn chất thuộc nhóm prostaglandin: Travatan, Xalanta.  Tác dụng tăng cường sự 

lưu thông thuỷ dịch thông qua con đường màng bồ đào củng mạc 

Các thuốc dùng toàn thân: Chỉ điều trị trước mổ không dùng kéo dài. Liều lượng giống 

như trong glôcôm góc đóng. 

2.2.2. Điều trị laser 

Tạo hình vùng bè bằng laser ND-YAG, laser rubi, laser Diode. Xử dụng chùm tia laser 

tạo ra các vết đốt tại vùng giải thể mi và chân mống mắt nhằm tạo ra các sẹo co kéo 

để mở rộng các lỗ vùng bè. 

2.2.3. Ngoại khoa 

Cắt củng mạc sâu: Chỉ định trong những giai đoạn sớm của bệnh 

Cắt bè củng giác mạc: Chỉ định cho những giai đoạn muộn hoặc những trường hợp 

điều trị cắt củng mạc sâu thất bại. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiến triển 

Glôcôm góc đóng cơn cấp nếu không được điều trị, nhãn áp tiếp tục tăng cao kéo dài 

sẽ dẫn đến mù. 

Glôcôm góc đóng thể bán cấp có thể tiến triển xuất hiện dưới dạng cơn glôcôm cấp 

hoặc chuyển sang thể mạn tính. 

Tiên lượng tuỳ thuộc vào tình trạng bệnh, giai đoạn bệnh khi bệnh nhân đến khám và 

điều trị. Nếu không được điều trị tổn thương đĩa thị và thị trường ngày càng nặng hơn 

dẫn đến mù không có khả năng hồi phục. Nếu được phát hiện sớm, được điều trị sớm, 

điều trị đúng và theo dõi thường xuyên thì bệnh nhân có thể tránh được mù loà. 

2. Biến chứng 



 
 

- Nhìn chung, dù ở thể lâm sàng nào nếu không được điều trị kiểm soát tốt nhãn áp 

thì bệnh sẽ dẫn đến mù loà vĩnh viễn. 

- Biến chứng nặng thường gặp sau điều trị bằng phẫu thuật là: 

+ Tăng nhãn áp tái phát: điều trị bằng các thuốc tra hạ nhãn áp và theo dõi định kỳ. 

Nếu nhãn áp không điều chỉnh có thể xem xét mổ cắt bè lần 2. 

+ Sẹo bọng thấm quá mỏng hoặc rò, vỡ bọng thấm: tuỳ tình trạng  bệnh lý có thể điều 

trị nội khoa bằng thuốc ức chế tiết thuỷ dịch, tiêm máu tự thân kích hích tăng sinh 

xơ vùng sẹo bọng, mang kính tiếp xúc mềm,...hoặc bằng phẫu  thuật sửa sẹo bọng. 

VI. PHÒNG BỆNH 

Cho đến nay, chưa có biện pháp nào có thể phòng được bệnh glôcôm. Vì vậy, việc 

phát hiện sớm, điều trị sớm và theo dõi thường xuyên là rất quan trọng. Cần đo nhãn 

áp, khám đánh tình trạng đĩa thị cho các đối tượng có nguy cơ. Người trên 40 tuổi nên 

đi khám mắt 1 năm một lần. Những người ruột thịt của bệnh nhân glôcôm nên khám 

mắt cứ 6 tháng một lần. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN  

- Đau nhức mắt, kèm đau dầu, buồn nôn 

- Giảm thị lực 

- Nhìn đèn có quầng xanh đỏ. 

- Nhãn áp cao, hoặc dao động nhãn áp một mắt trong ngày > 5mmHg, chênh lệch nhãn 

áp 2 mắt >5mmHg. 

- Khám thực thể mắt: kết mạc cương tụ rìa, giác mạc phù hoặc không, đồng tử giản, 

phản xạ chậm. Thủy tinh thể đục, dịch kính đục. 

- Gai thị teo lõm kiểu glocom. 

- Thị trường tổn thương đặc hiệu kiểu glocom. 
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MÃ ICD - 10 CÓ THỂ ÁP DỤNG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT Mã ICD Tên bệnh 

1 H40 Glocom. 

2 H40.0 Nghi ngờ glocom. 

3 H40.1 Glocom góc mở nguyên phát. 

4 H40.2 Glocom góc đóng nguyên phát. 

5 H40.3 Glocom thứ phát do chấn thương. 

6 H40.4 Glocom thứ phát do viêm mắt. 

7 H40.5 Glocom thứ phát do bệnh mắt khác. 

8 H40.6 Glocom thứ phát do thuốc. 

9 H40.8 Glocom khác. 

10 H40.9 Glocom, không đặc hiệu. 

11 H42* Glocom trong các bệnh phân loại nơi khác. 

12 H42.0* 
Glocom trong các bệnh nội tiết, dinh dưỡng và 

chuyển hóa. 

13 H42.8* Glocom trong các bệnh phân loại nơi khác. 

 

 



 
 

 

MỘNG THỊT 

 

I. KHÁI NIỆM [2] 

Mộng thịt là một khối tăng sản xơ mạch của kết mạc nhãn cầu ở vùng khe mi, hình 

tam giác đỉnh hướng về phía trung tâm giác mạc và đáy hướng về phía cục lệ (nếu là 

mộng góc trong) hoặc về phía cùng đồ ngoài (nếu là mộng góc ngoài). Khi mộng thịt 

dính vào mi mắt tạo cầu nối, hạn chế vận động nhãn cầu được gọi là mộng dính mi 

cầu. 

II. NGUYÊN NHÂN [2] 

Nguyên nhân còn chưa rõ; có nhiều giả thuyết (thuyết vi chấn thương, thuyết tia cực 

tím, gần đây có những nghiên cứu về vai trò của gen P53 trong sự phát triển của 

mộng). Yếu tố thuận lợi: khí hậu ẩm, nhiều nắng, gió, bụi,... 

III. CHẨN ĐOÁN:  

Chẩn đoán xác định chủ yếu dựa vào khám lâm sàng, khi có chỉ định nhập viện, bệnh 

nhân cần làm thêm các xét nghiệm cận lâm sàng để phục vụ điều trị. 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

Triệu chứng cơ năng: 

- Đỏ mắt 

- Kích thích 

- Cảm giác nóng rát 

- Chảy nước mắt 

- Cảm giác có dị vật trong mắt 

- Mờ mắt  

Triệu chứng thực thể khám mắt: [2] 

- Mộng gồm ba phần: Đầu mộng (là phần tiến triển về phía giác mạc, tròn và gồ cao), 

thân mộng (là phần chính của mộng có hình tam giác) và cổ mộng (nằm giữa thân 

mộng và đầu mộng có phần hơi thắt lại). 



 
 

1.2. Cận lâm sàng 

- Xét nghiệm máu:  

+ Tổng phân tích tế bào máu bằng laser 

+ Đông máu cơ bản; Prothrombin, APTT, fibrinogen, thời gian Duke 

+ Xét nghiệm miễn dịch:  HbsAg ELISA, anti  HCV ELISA, anti HIV ELISA 

+ Sinh hóa máu: Glucose, ure, creatinin, uric, GOT, GPT, cholesterol, triglycerid, 

HDL, LDL 

- Sinh hóa nước tiểu 10 thông số 

- Chụp X- quang ngực thẳng 

- Điện tim thường 

- Một số xét nghiệm cần làm thêm khi có các bệnh kết hợp của các chuyên khoa khác 

kèm theo như: Đái tháo đường: HbA1c; Bệnh lý tim mạch: Siêu âm tim, men tim; 

Bệnh lí hô hấp: đo chức năng thông khí.... 

* Các cận lâm sàng tại mắt: 

- Siêu âm mắt 

- Đo nhãn áp, bơm thông lệ đạo. 

- Khi có kèm tình trạng bệnh lý đáy mắt: Chụp đáy mắt không huỳnh quang hoặc có 

tiêm thuốc cản quang. 

- Khám chuyên khoa Nội trước phẫu thuật. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- U kết mạc 

- Mộng mỡ 

- Thoái kết mạc  

- Viêm thượng củng mạc 

3. Chẩn đoán mức độ: 

 - Theo phân loại của Bệnh viện Mắt TƯ: Mộng được chia thành 4 độ: 

Độ 1- Đầu mộng phát triển qua rìa giác mạc 1mm. 

Độ 2 - Đầu mộng phát triển chưa tới 1/2 bán kính giác mạc. 

Độ 3 - Đầu mộng phát triển vượt quá 1/2 bán kính giác mạc. 



 
 

Độ 4 - Khi đầu mộng phát triển tới trung tâm giác mạc.  

4. Chẩn đoán thể lâm sàng: 

4.1. Theo sự hình thành mộng: 

- Mộng nguyên phát: Mộng chưa can thiệp phẫu thuật. 

- Mộng tái phát: Đã phẫu thuật ít nhất 1 lần. 

- Mộng thứ phát (mộng giả): Xuất hiện sau một số bệnh lý giác mạc: Chấn thương, 

loét, bỏng. Chỉ dính ở đầu mộng. 

4.2. Theo đặc điểm hình thái mộng: 

- Mộng xơ: Tổ chức xơ nhiều hơn. 

- Mộng máu: Nhiều mạch máu. 

4.3. Theo tính chất:  

- Mộng tiến triển 

- Mộng thoái triển 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

Loại trừ các tác nhân gây kích thích mạn tính, phối hợp giữa điều trị nội khoa và ngoại 

khoa. 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Nội khoa:  

- Nước mắt nhân tạo nhỏ tại chỗ, giúp giảm kích thích 

- Mắt kích thích nhiều hoặc mộng viêm: Nhỏ mắt bằng corticoid 3 - 4 lần mỗi ngày, 

nhưng không dùng kéo dài. 

2.2 Phẫu thuật:  

* Chỉ định: [1] 

- Mộng độ II trở lên, ảnh hưởng chức năng thị giác hoặc vì lí do thẩm mỹ. 

* Phương pháp phẫu thuật: 

- Cắt mộng đơn thuần với mộng thoái triển. 

- Cắt mộng phối hợp ghép kết mạc rìa tự thân, ghép màng ối. 



 
 

- Cắt mộng phối hợp ghép kết mạc rìa tự thân và áp Mytomylin C, áp dụng cho các 

trường hợp mộng dễ tái phát hoặc tái phát. 

- Phẫu thuật mổ mộng tách dính mi cầu ghép kết mạc đối với mộng dính mi cầu. 

*Chuẩn bị trước phẫu thuật: 

- Tại mắt: Những trường hợp đang có viêm nhiễm cần điều trị hết viêm nhiễm trước 

khi phẫu thuật như: Viêm kết mạc, viêm loét giác mạc, viêm màng bồ đào, viêm túi 

lệ,... 

+ Vệ sinh mắt: Rửa cùng đổ + Bơm thông lệ đạo 

+ Tra nhiều lần thuốc dưới dạng dung dịch (15-30 phút)  

-Toàn thân: Dùng các thuốc của chuyên khoa kết hợp nếu có bệnh nội khoa toàn thân 

kèm theo. 

*Điều trị sau phẫu thuật: 

 - Tại mắt:  

+ Thay băng và rửa cùng đồ hàng ngày. 

+ Kháng sinh:  

 Nhóm aminoglycosid: tobrex, tobradex, maxitrol... 

 Nhóm quinolon: ofloxacin (dung dịch oflovid, mỡ Oflovid), ciprofloxacin, 

moxifloxacin (vigamox, vigadexa), gatifloxacin…. 

+ Chống viêm:   

Corticoid: prednisolon acetat, fluorometholon, pred ford               

Non steroid: indocollyre, nevanac 

+ Dinh dưỡng giác mạc và nước mắt nhân tạo:  

 Dạng nước:  sanlein, vismed, systane ultra…. 

 Dạng gel: cornegel, liposic… 

- Toàn thân:  

+ Kháng sinh: dạng uống hoặc dạng tiêm 

Nhóm β lactam: nhóm cephalosporin thế hệ I, II, III: ceflexin (cefastad, cefanew), 

cefadroxil (fabardoxil), cefuroxime (haginat), cefixim. Nhóm quinolone: 

ciprofloxacin (scanax),… 



 
 

+ Giảm đau theo từng mức độ đau: paracetamol, NSAIDS (diclophenac…) 

+ Corticoid dạng uống hoặc tiêm: Methylprednisolon (solu-medrol, menison…)  

+ Giảm phù nề: alpha chymotrypsin 

+ An thần: seduxen 

+ Thuốc nâng cao thể trạng: vitamin nhóm B, C 

* Theo dõi, chăm sóc:  

 - Chế độ chăm sóc trước mổ và >24 giờ sau mổ: BT01 và PCCSCIIIC.     Chế độ 

chăm sóc 24 giờ sau mổ: BT16 và PCCSCIIB. 

- Theo dõi: 

 + Theo dõi tình trạng mảnh ghép. 

 + Nếu bệnh nhân điều trị bằng steroid tại chỗ, kiểm tra mỗi 1 - 2 tuần theo dõi phản 

ứng viêm và tác dụng phụ của steroid, giảm dần rồi ngưng khi phản ứng viêm được 

cải thiện. 

* Tiêu chuẩn xuất viện: Hậu phẫu ổn định, mảnh ghép kết mạc hồng, xuất viện sau 3-

5 ngày. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiến triển  

- Phẫu thuật khá an toàn, bệnh nhân ra viện mắt còn kích thích do chỉ, mảnh ghép áp 

tốt và diện gọt giác mạc sạch đang biểu mô hóa. Cắt chỉ sau 10-14 ngày [1]
. 

2. Tai biến và biến chứng 

- Chảy máu  

- Thủng kết mạc, củng mạc 

- Nhiễm trùng 

- Bong mảnh ghép kết mạc 

- Giác mạc khó hàn gắn 

VI. PHÒNG BỆNH 

Hạn chế tiếp xúc với môi trường có nhiều gió bụi, ánh sáng mặt trời phải đeo kính 

râm 

- Giữ gìn vệ sinh mắt mổ 



 
 

- Nâng cao thể trạng 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN  

- Bệnh nhân bị kích thích mạnh mà điều trị nội khoa không hiệu quả. 

- Mộng thịt ảnh hưởng đến chức năng thị giác hoặc do yếu tố thẩm mỹ có chỉ định 

phẫu thuật. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

“Hướng dẫn Quy trình kĩ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn khoa” - 

Phẫu thuật điều trị mộng - Quyết định số 3906/QĐ-BYT ngày 12/10/2012 của Bộ Y 

tế. 

Đỗ Như Hơn, Nhãn khoa tập 2, Bệnh học kết mạc, Các thoái hóa kết mạc,   24-25. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

QUẶM VÀ LÔNG XIÊU CỦA MÍ MẮT 

 

I. KHÁI NIỆM 

Lông quặm là trạng thái mọc khác thường của lông mi. Thay vì hướng ra phía ngoài, 

lông mi lại mọc hướng về bên trong gây khó chịu, đau đớn cho người bệnh. 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Quặm mi trên: do viêm nhiễm tại mắt, sẹo mắt hột, do lão hóa biến đổi teo sụn mi 

trên 

- Quặm mi dưới: hay gặp ở trẻ em, thường bẩm sinh do nếp mí dưới 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng 

- Mắt ngứa ngày, khó chịu, đỏ mắt, cộm, nhìn mờ 

- Chảy nước mắt, chói mắt 

- Mắt đóng vảy cứng ở mi và tiết dịch nhầy 

- Khám sinh hiển vi:  

Tùy theo số lượng lông quặm và ảnh hưởng của nó tới mắt mà người ta chia thành 4 

độ khác nhau. 

Quặm độ I: Quặm độ I khi mi mắt chỉ có vài sợi quặp vào trong. 

Quặm độ II: Quặm độ II khi có nhiều cụm lông quặm chọc vào bên trong. 

Quặm độ III: Quặm độ III khi sụn mi cong dầy lên, cả hàng mi quặp vào trong giác 

mạc. 

Quặm độ IV: Quặm độ IV khi đã có biến chứng làm cho khe mi hẹp lại hoặc đã mổ 

bỏ lông quặm nhiều lần. 

2. Cận lâm sàng 

- Xét nghiệm máu:  

+ Tổng phân tích tế bào máu bằng laser 

+ Prothrombin, APTT, fibrinogen, thời gian Duke 

+ Anti HbsAg ELISA, Anti HCV ELISA, Anti HIV ELISA 



 
 

- Sinh hóa máu: Glucose, ure, creatinin, acid uric, GOT, GPT, cholesterol, triglycerid, 

HDL, LDL 

HbA1C (nếu bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường hoặc đường máu cao) 

- Sinh hóa nước tiểu 10 thông số 

- Chụp X- quang ngực thẳng 

- Điện tim thường 

- Siêu âm mắt 

- Khám chuyên khoa nội 

- Thử thị lực, đo nhãn áp, bơm thông lệ đạo 

c. Tiêu chuẩn nhập viện 

- Bệnh nhân thấy đỏ mắt, cộm, nhìn mờ 

- Khám sinh hiển vi quan sát được số lượng và mức độ quặm 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị 

- Phẫu thuật giúp lông mi mọc hướng ra bên ngoài 

- Chăm sóc hẫu phẫu tại mắt và toàn thân an toàn 

- Phòng biến chứng và tái phát 

2 Điều trị cụ thể 

* Tại mắt: 

- Phương pháp phẫu thuật: mổ quặm mi trên Sapeko 

- Rửa cùng đồ hàng ngày sau phẫu thuật 

- Tra nhiều lần thuốc dưới dạng dung dịch (15-30 phút)  

+ Kháng sinh:  

Nhóm aminoglycosid: tobramycin…. 

Nhóm fluoroquinolon: ofloxacin, ciprofloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin…. 

+ Chống viêm:   

Corticid: prednisolon acetat, fluorometholon 

Non steroid: indocollyre 

   (Phối hợp tra thuốc mỡ một trong các nhóm trên trưa và tối) 



 
 

+ Dinh dưỡng giác mạc và nước mắt nhân tạo:  

     Dạng nước:  sanlein, vismed, systane ultra…. 

     Dạng gel: cornegel, liposic 

* Toàn thân:  

+ Kháng sinh: dạng uống hoặc dạng tiêm 

Nhóm beta lactam, nhóm cephalosporin thế hệ II, III, nhóm Fluoroquinolon 

+ Giảm đau: nhóm steroid và non steroid 

+ Giảm phù nề:  

+ An thần 

+ Thuốc nâng cao thể trạng: vitamin nhóm B, C 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Phẫu thuật an toàn sau 07 ngày bệnh nhân cắt chỉ ra viện 

- Ít gặp biến chứng 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Khám định kỳ theo dõi để điều trị các viêm nhiễm tại mắt 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt của Bộ y tế 2015 

Nhãn khoa 3 tập- Nhà xuất bản y học - 2012. 

Quyết định số 3906/QĐ-BYT ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tài 

liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn khoa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VIÊM THỊ THẦN KINH 

 

I. ĐỊNH NGHĨA 

Là hiện tượng viêm do nguyên nhân đặc hiệu (lao, giang mai, virus, nấm…) hay không 

đặc hiệu (thiếu máu, bệnh hệ thống…) của thị thần kinh. 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Nguyên phát (không thấy căn nguyên) 

- Nhiễm trùng các vùng lân cận (xoang, răng) hoặc toàn thân. 

- Nhiễm virus ở trẻ em (sởi, quai bị, thủy đậu…) 

- Các nhiễm trùng virus khác (viêm não, herpes..) 

- Lao, giang mai, bệnh Sarcoid, bệnh xơ cứng mảng... 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

- Lứa tuổi thường gặp: 18 – 45 tuổi. 

- Giảm thị lực một hoặc hai mắt ở các mức độ khác nhau, bệnh có thể từ từ hoặc tiến 

triển nhanh (vài ngày đến vài tuần). 

- Đau nhức hố mắt, có thể đau khi vận nhãn, hai mắt không đỏ, không chói cộm. 

- Tổn thương sắc giác: giảm sắc giác 

- Có thể có các triệu chứng hệ thống thần kinh, hô hấp, tim mạch… 

- Phản xạ đồng tử nghịch thường 

- Tổn thương đáy mắt có hai hình thái: 

+ Viêm thị thần kinh phía trước còn gọi là viêm gai thị (H46): Bờ gai thị mờ do cương 

tụ quanh gai thị, mạch máu gai thị giãn, có thể kèm xuất huyết quanh gai hình ngọn 

nến. 

Hoặc có biểu hiện phù gai (H47.1) 

+ Viêm thị thần kinh hậu nhãn cầu (Viêm thần kinh hậu cầu trong các bệnh phân 

loại nơi khác H48.1*): Đáy mắt hầu như không có gì bất thường. 



 
 

1.2. Cận lâm sàng 

1.2.1. Xét nghiệm phục vụ cho chẩn đoán xác định 

Có thể sử dụng các xét nghiệm dưới đây để phục vụ cho quá trình chẩn đoán xác định 

bệnh: 

- Đo thị lực 

- Đo nhãn áp 

- Khuyết phản xạ đồng tử liên ứng trong trường hợp bị một mắt hoặc tổn thương hai 

mắt nhưng không cân xứng. 

- Thị trường: tổn hại thị trường đa dạng: Hẹp đều hoặc từng góc góc một một phần tư, 

ám điểm trung tâm hoặc cạnh trung tâm, điểm mù sinh lý to ra. 

- Rối loạn sắc giác. 

- Siêu âm B: lồi gai thị, thị thần kinh to ra, bờ không đều 

- OCT vùng gai thị: lồi gai thị. 

- Chụp ảnh đáy mắt không huỳnh quang: gai thị cương tụ xóa bờ, vòng mạc cạnh gai 

phù, hệ tĩnh mạc giãn có thể kèm theo xuất huyết… 

- Chụp mạch ký huỳnh quang đánh giá tổn thương gai thị 

- X-Quang sọ não thẳng nghiêng; X-Quang xoang chụp Blondeux và Hirtz (có thể 

thấy hình ảnh viêm xoang). 

- Chụp C.T scanner sọ, chụp MRI (thị thần kinh to ra, bờ không đều) hoặc để chẩn 

đoán phân biệt với các bệnh lí thị thần kinh khác. 

- Điện chẩm kích thích (PEV: giảm hoặc mất). 

- Xét nghiệm máu (công thức máu, máu lắng…) 

1.2.2. Xét nghiệm phục vụ cho điều trị 

- Siêu âm B: đánh giá tiến triển, mức độ dịch kính võng mạc, gai thị trong quá trình 

điều trị 

- Chụp X quang ngực thẳng, điện tim thường đánh giá tình trạng bệnh lý toàn thân 

như tăng huyết áp kèm theo trong các trường hợp bệnh lý tăng huyết áp có biểu hiện 

tại mắt. 

1.2.3. Xét nghiệm phục vụ cho biến chứng 



 
 

- Thị trường: đánh giá tổn hại thị trường sau khi bị tổn thương thị thần kinh 

- Rối loạn sắc giác: mức độ tổn hại sắc giác sau tổn thương thị thần kinh 

2. Chẩn đoán phân biệt 

Thiếu máu đầu thị thần kinh: hẹp động mạch cảnh, viêm động mạch tế bào khổng lồ 

(thường gặp ở người già, hình ảnh đáy mắt có thể gặp xuất huyết cạnh gai thị kèm phù 

gai nhẹ). 

Phù gai thị do tăng áp lực nội sọ: u não, áp xe não…(kèm các dấu hiệu khác của tăng 

áp lực nội sọ, rối loạn tri giác) 

Cơn tăng huyết áp kịch phát (tiền sử tăng huyết áp, đo huyết áp thấy  tăng cao) 

Ngộ độc thị thần kinh (do rượu, thuốc chống lao...) 

Khối u nội nhãn chèn ép thị thần kinh (dấu hiệu tăng áp lực nội sọ, chụp CT scanner, 

MRI giúp chẩn đoán phân biệt). 

Ngoài ra còn có các trường hợp viêm gai thị phối hợp như: viêm màng bồ đào gai thị, 

viêm màng bồ đào màng não. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc 

- Chống viêm đặc hiệu 

- Chống viêm, giảm phù nề 

- Giãn mạch tăng cường tuần hoàn 

- Dinh dưỡng thị thần  kinh 

- An thần 

- Tra nhỏ tại mắt 

2. Điều trị cụ thể 

Có thể sử dụng các thuốc dưới đây: 

2.1. Chống viêm đặc hiệu 

- Kháng sinh chống lao, giang mai nếu xác định được nguyên nhân. 

- Kháng sinh phổ rộng: Vimotram 1,5g, cephalosporine thế hệ 3: cefixim, quinolone… 

- Thuốc chống virus. 

- Kháng sinh chống nấm. 



 
 

STT Nhóm thuốc Tên gốc Tên biệt dược 

1 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 1 

Cefalexin 500 mg Cefastad 500 mg 

Cefadroxil 500 mg Fabadroxil 500 mg 

Cefaclor 500 mg Cefaclor 500 mg 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 2 
Cefamandole 1g Cefamandole 1g 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 3 

Cefixim 200 mg Cefixim 200 mg 

Cefpodoxim 200 mg Cefpodoxim 200 mg 

2 

Nhóm Quinolon Ciprofloxacin 500mg Ciprofloxacin 500mg 

Ciprofloxacin 200 

mg/ 100ml 

Ciprofloxacin 200 

mg/ 100ml 

3 Thuốc chống virus Aciclovir 200 mg Aciclovir 200 mg 

4 

Thuốc chống nấm Amphotericin B 50 

mg/ 1 lọ 

Amphotericin B 50 

mg/ 1 lọ 

Fluconazol 50 mg, 

150 mg 

Fluconazol 50 mg, 

150 mg 

Itraconazol 100 mg Itraconazol 100 mg 

5 
Thuốc chống lao, giang 

mai, kí sinh trùng…. 
Albendazol 200 mg Albendazol 200 mg 

2.2. Chống viêm, giảm nề 

- Prednisolon 0,5mg/kg/ngày, khi bệnh đỡ hạ liều dần.(thuốc dùng: menison, 

solumedrol…). Prednisolon 1mg/kg/ngày trong 7 đến 10 ngày, sau đó hạ liều dần. 

(menision, solumedrol…) 

- Cân nhắc phác đồ truyền bolus Prednisolon 500 mg- 1g/ ngày x 3 ngày 

+ Alphachymotrypsin viên 4,2mg x 4-6 viên/ngày uống trong 7 đến 10 ngày 

Hoặc Indomethaxin 0,025g x 4 viên/ngày, khi bệnh đỡ hạ liều dần. 

2.3. Thuốc dãn mạch, tăng cường tuần hoàn 

- Ginkgo biloba 40mg x 2 viên/ngày trong 2 đến 4 tuần. 

- Piracetam 400mg x 2 viên/ngày trong 2 đến 4 tuần 



 
 

- Tinh chất protein não lợn chuẩn hóa: tiêm tĩnh mạch chậm Cerebrolysin 10ml x 1 

ống/ngày hoặc Piracetam 4g x 1 ống/ngày trong 2 đến 4 tuần 

2.4. Dinh dưỡng thần kinh 

- Vitamin B1, B6, B12 (3B hay Scaneuron) x 2 viên/ ngày trong 2 đến 4 tuần. 

- Dùng thêm vitamin C viên 500mg ngày uống 1 viên trong 2 đến 4 tuần. 

- Vitamin B1 0,025g/ống/ngày + Vitamin B12 500mcg x 1 ống/ ngày, đường tiêm  

bắp. 

2.5. Thuốc chụp mạch ký huỳnh quang 

Fluorescein 1g/ 5ml tiêm tĩnh mạch chậm khi chụp mạch ký huỳnh quang. 

2.6. Tại mắt 

2.6.1. Kháng sinh, chống viêm:  Dung dịch Maxitrol hoặc Vigamox hoặc Vigadexa x 1 lọ 

tra mắt 5 lần/ ngày. Mỡ Maxitrol hoặc mỡ Oflovid tra mắt ngày 2 lần.  

2.6.2. Chống viêm: Dung dịch Indocollyre hoặc dung dịch Nevanac x 1 lọ tra mắt 5 

lần/ ngày. 

Thuốc tiêm cạnh nhãn cầu: Dexamethazon 4mg / 1 ống / ngày x 5-7 ngày 

2.6.3. Dinh dưỡng giác mạc: Dung dịch Sanlein x 1 lọ tra mắt 5 lần / ngày 

2.7. Chế độ chăm sóc và dinh dưỡng 

BT01 và PCCSCIIIC 

V. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG 

Tiên lượng phụ thuộc vào thời gian mắc bệnh, nguyên nhân gây bệnh 

- Thị lực phục hồi hoàn toàn 

- Thị lực phục hồi một phần 

- Thị lực không phục hồi, teo gai thị 

- Biến chứng: teo gai thị sau viêm. 

VI. PHÒNG BỆNH 

Theo nguyên nhân bệnh mà có các biện pháp phòng tránh theo đường lây, đường tiếp 

xúc. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN -  RA VIỆN 

1. Tiêu chuẩn nhập viện 



 
 

- Giảm thị lực 

- Giảm phản xạ đồng tử hướng tâm 

- Nhức hố mắt 

- Nhìn vật hình ảnh giảm độ nét, màu sắc  

- Thị trường bị thu hẹp 

- Ám điểm trung tâm 

2. Tiêu chuẩn ra viện 

- Người bệnh tỉnh táo, không sốt, ăn uống được, đại tiểu tiện bình thường.  

- Khám mắt: thị lực cải thiện, giác mạc trong, tiền phòng sạch, đồng tử tròn phản xạ 

có, soi đáy mắt đánh giá gai thị, võng mạc, siêu âm mắt đánh giá dịch kính, võng mạc, 

chụp đáy mắt hình ảnh gai thị 

- Tái khám khi mắt đau nhức mờ tăng hoặc sau ra viện 02 tuần. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1- Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt của Bộ y tế 2015 

2- Nhãn khoa giản yếu- Nhà xuất bản y học - 2002. 

3- Quyết định số 3906/QĐ-BYT ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn 

khoa 

BẢNG MÃ ICD KÈM THEO 

STT Mã bệnh Tên 

1 H 46 Viêm thị thần kinh  

2 H48.1* Viêm thần kinh hậu cầu trong các bệnh phân loại nơi khác 

3 H47.1 Phù gai 

 

 

 

 

 



 
 

 

VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO 

 

I. KHÁI NIỆM  

Viêm màng bồ đào viêm cấp tính của mống mắt và thể mi, có thể là viêm màng bồ 

đào trước hoặc viêm màng bồ đào sau hoặc viêm màng bồ đào toàn bộ. Bệnh khá phổ 

biến, nếu không được điều trị kịp thời có thể gây biến chứng nặng và dẫn đến mù loà. 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Nhiễm trùng: Vi khuẩn (Tụ cầu, liên cầu, phế cầu...). Virus (Herpes, Zona, cúm...). 

Nấm (Candida, Aspergilus...). Ký sinh trùng (Toxoplasma, giun, ấu trùng sán...) 

- Miễn dịch: Yếu tố kháng nguyên HLA. Hội chứng Behçet. Hội chứng Vogt-

Koyanagi-Harada... 

- Dị ứng: Chất nhân protein của thuỷ tinh thể. 

- Nhiễm độc: Hoá chất, độc tố tác nhân nhiễm khuẩn, u ác trong nhãn cầu... 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

 1.1. Lâm sàng 

Triệu chứng cơ năng: 

- Nhìn mờ: do đục các môi trường trong suốt… 

- Đau: Đau do co thắt thể mi và đầu thần kinh bị kích thích bởi độc tố. 

- Sợ ánh sáng và chảy nước mắt: do kích thích dây V. 

- Đỏ mắt: do cương tụ rìa. 

Triệu chứng thực thể: 

- Cương tụ rìa: do ứ đọng và giãn mạch máu sâu quanh rìa, càng xa vùng rìa cương tụ 

càng giảm dần, có khi mầu tím sẫm. 

- Tủa sau giác mạc: Dạng bụi 

- Trong giai đoạn cấp của viêm màng bồ đào mãn tính có thể có hạt trên mống mắt: 

+ Hạt Koeppe: nhỏ và nằm trên bờ đồng tử. 



 
 

+ Hạt Busacca: lớn hơn ít gặp. Nằm trên bề mặt mống mắt, trong các đợt cấp viêm 

màng bồ đào mãn tính. 

- Tyndall (+): Tế bào trong tiền phòng là dấu hiệu của viêm hoạt tính. 

- Xuất tiết: do tổn thương mạch máu mống mắt, dò rỉ protein ra thuỷ dịch. 

- Mủ tiền phòng: Có thể có. 

- Dính mống mắt vào mặt trước thuỷ tinh thể 

- Tế bào ở dịch kính trước 

- Nhãn áp: giai đoạn đầu nhãn áp hạ do thể mi giảm tiết thuỷ dịch. Giai đoạn cuối 

nhãn áp thấp vĩnh viễn do thể mi bị huỷ hoại gây teo nhãn cầu. Trong đợt viêm cấp 

có thể tăng nhãn áp do nghẽn đồng tử hoặc góc tiền phòng (viêm màng bồ đào tang 

nhãn áp). 

1.2. Cận lâm sàng 

1.2.1. Xét nghiệm phục vụ cho chẩn đoán xác định 

- Siêu âm để phát hiện tình trạng vẩn đục của dịch kính do viêm màng  bồ đào sau 

hoặc tổ chức hoá dịch kính hoặc bong võng mạc là biến chứng của viêm màng bồ đào. 

- Chụp mạch đáy mắt, chụp  huỳnh quang đáy mắt để phát hiện tình trạng viêm mạch 

máu, ổ viêm hắc-võng mạc, tình trạng thiếu máu võng mạc hoặc phù võng mạc  do 

viêm … 

- Chụp OCT đáy mắt để phát hiện tình trạng phù võng mạc, tân mạch võng mạc… do 

viêm. 

- Các xét nghiệm cận lâm sàng để tìm nguyên nhân: 

+ Xét nghiệm sinh hoá 

+ Xét nghiệm huyết học 

+ Xét nghiệm miễn dịch 

- Chẩn đoán hình ảnh: X quang, CT scanner, chụp cộng hưởng từ, siêu âm mắt... 

1.2.2. Xét nghiệm phục vụ cho điều trị 

- Siêu âm B: đánh giá tiến triển, mức độ dịch kính võng mạc, gai thị trong quá trình 

điều trị 



 
 

- Chụp X quang ngực thẳng, điện tim thường đánh giá tình trạng bệnh lý toàn thân 

như tăng huyết áp kèm theo trong các trường hợp bệnh lý tăng huyết áp có biểu hiện 

tại mắt. 

- Chụp mạch đáy mắt, chụp  huỳnh quang đáy mắt để phát hiện tình trạng viêm mạch 

máu, ổ viêm hắc-võng mạc, tình trạng thiếu máu võng mạc hoặc phù võng mạc  do 

viêm … 

- Chụp OCT đáy mắt để phát hiện tình trạng phù võng mạc, tân mạch võng mạc… do 

viêm. 

1.2.3. Xét nghiệm phục vụ cho biến chứng 

Siêu âm B: đánh giá tiến triển, mức độ dịch kính võng mạc, gai thị trong quá trình 

điều trị 

1.3. Chẩn đoán phân biệt 

- Viêm màng bồ đào trước tăng nhãn áp và glôcôm góc đóng: 

- Glôcôm góc đóng: 

+ Lắng đọng mặt sau giác mạc là sắc tố mống mắt 

+ Đồng tử có thể dính, nhưng luôn tự giãn 

+ Viêm kết mạc cấp 

+ Ra dử mắt nhiều 

+ Cương tụ nông 

+ Không ảnh hưởng đến thị lực 

+ Viêm loét giác mạc: 

+ Có tổn thương trên giác mạc 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị 

- Chống viêm 

- Chống dính 

- Điều trị ngoại khoa khi cần thiết 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Thuốc giãn đồng tử và liệt thể mi 



 
 

- Dùng dung dịch Artropin 1% - 4% tra ngày 2 -3 lần, nếu đồng tử giãn được cần duy 

trì ngày 1 lần. 

- Nếu đồng tử không giãn với thuốc tra, cần tiêm dưới kết mạc quanh rìa dung dịch 

Adrenalin 1mg + Artropin 1/4 mg, vị trí tiêm 4 điểm: 3-9-6-12 giờ nếu đồng tử dính 

toàn bộ. Nếu không dính toàn bộ, tiêm dưới kết mạc tương ứng với chỗ dính đồng tử. 

2.2 Chống viêm đặc hiệu 

Dùng kháng sinh và các thuốc đặc hiệu theo nguyên nhân 

Kháng sinh: 

- Dùng theo kháng sinh đồ nếu có lấy bệnh phẩm nuôi cấy và làm kháng sinh đồ. 

- Dùng các kháng sinh phổ rộng (Cefalosporin thế hệ 2,3, nhóm new quinolon, nhóm 

Macrolid) đường uống hoặc tiêm truyền. 

 

STT  Nhóm thuốc Tên gốc Tên biệt dược 

1 Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 1 

Cefalexin 500 mg Cefastad 500 mg 

Cefadroxil 500 mg Fabadroxil 500 mg 

Cefaclor 500 mg Cefaclor 500 mg 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 2 

Cefamandole 1g Cefamandole 1g 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 3 

Cefixim 200 mg Cefixim 200 mg 

Cefpodoxim 200 mg Cefpodoxim 200 mg 

2 Nhóm Quinolon Ciprofloxacin 500mg Ciprofloxacin 500mg 

Ciprofloxacin 200 

mg/ 100ml 

Ciprofloxacin 200 

mg/ 100ml 

3 Thuốc chống virus Aciclovir 200 mg Aciclovir 200 mg 

4 Thuốc chống nấm Amphotericin B 50 

mg/ 1 lọ 

Amphotericin B 50 

mg/ 1 lọ 

Fluconazol 50 mg, 

150 mg 

Fluconazol 50 mg, 

150 mg 

Itraconazol 100 mg Itraconazol 100 mg 



 
 

5 Thuốc chống lao, giang 

mai, kí sinh trùng…. 

Albendazol 200 mg Albendazol 200 mg 

Thuốc chống virus, chống lao, chống nấm. 

2.3. Thuốc chống viêm 

Corticoid là thuốc chủ lực trong điều trị viêm màng bồ đào 

- Corticoid đường tra tại mắt 

+ Là phương pháp điều trị chủ yếu của viêm màng bồ đào trước cấp 

+ Số lần dùng tuỳ thuộc mức độ của viêm màng bồ đào. 

+ Nên dùng liều cao từ đầu để khống chế được phản ứng viêm, sau đó giảm dần liều 

trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, mỗi lần giảm khoảng 50% liều khi triệu chứng lâm 

sàng đã cải thiện. 

- Tiêm cạnh nhãn cầu: 

+ Dùng điều trị bổ trợ cho các trường hợp viêm màng bồ đào trước nặng 

+ Thường tiêm 1ml chứa 40mg Methyl-prednisolon hoặc Triamcinolon. 

- Đường toàn thân:  

+ Được chỉ định trong các trường hợp viêm màng bồ đào trước nặng. Có thể dùng 

prednisolon uống với liều khởi đầu 1mg/kg trong 1 tuần sau đó giảm liều dần hoặc 

dùng đường truyền tĩnh mạch Methyl prednisolon trong các trường hợp nặng. Cân 

nhắc truyền tĩnh mạch liều cao bolus Prednisolon 500 mg – 1g/ ngày x 3 – 5 ngày. 

+ Các thuốc chống viêm không steroid: được sử dụng trong những trường hợp chống 

chỉ định corticoid hoặc để giảm bớt liều corticoid, như: Indomethacin, Diclofenac... 

+ Thuốc ức chế miễn dịch: Phối hợp với bác sĩ nội khoa, chỉ định khi không đáp ứng 

điều trị với corticoid hoặc chống chỉ định với corticoid. 

Nhóm alkylating:. Chỉ dùng trong những trường hợp nặng như: hội chứng Behçet, 

Wegener, Cyclophosphamide với liều bắt đầu 2mg/kg/ngày. 

Nhóm  chống chuyển hoá: Azathioprine và Methotrexate. 

Nhóm ức chế hoạt hoá tế bào lympho T qua tác dụng ức chế chức năng interleukin-1 

và interleukin-2: Cyclosporin A liều 2,5 đến 5 mg/kg/ngày. 

2.4. Thuốc dãn mạch, tăng cường tuần hoàn 



 
 

- Ginkgo biloba 40mg x 2 viên/ngày trong 2 đến 4 tuần. 

- Piracetam 400mg x 2 viên/ngày trong 2 đến 4 tuần 

- Tinh chất protein não lợn chuẩn hóa: tiêm tĩnh mạch chậm Cerebrolysin 10ml x 1 

ống/ngày hoặc Piracetam 4g x 1 ống/ngày trong 2 đến 4 tuần 

2.5. Dinh dưỡng thần kinh 

- Vitamin B1, B6, B12 (3B hay Scaneuron) x 2 viên/ ngày trong 2 đến 4 tuần. 

- Dùng thêm vitamin C viên 500mg ngày uống 1 viên trong 2 đến 4 tuần. 

- Vitamin B1 0,025g/ống/ngày + Vitamin B12 500mcg x 1 ống/ ngày, đường tiêm  bắp 

2.6 Thuốc chụp mạch ký huỳnh quang 

Fluorescein 1g/ 5ml tiêm tĩnh mạch chậm khi chụp mạch ký huỳnh quang. 

2.7. Chế độ chăm sóc và dinh dưỡng:  

BT01 và PCCSCIIIC 

VI. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiên lượng  

Phụ thuộc vào thời gian mắc bệnh, nguyên nhân gây bệnh: 

- Thị lực phục hồi hoàn toàn 

- Thị lực phục hồi một phần 

- Thị lực không phục hồi, dính đồng tử, đục thủy tinh thể 

2. Biến chứng 

Glôcôm, đục thuỷ tinh thể, phù hoàng điểm, bong võng mạc, teo nhãn cầu… 

IV. PHÒNG BỆNH 

Hiện chưa có biện pháp phòng bệnh đặc hiệu. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIÊN - RA VIỆN 

1. Tiêu chuẩn nhập viện 

- Giảm thị lực 

- Kết mạc cương tụ rìa  

- Đồng tử dính 

- Tyldan tiền phòng hoặc mủ tiền phòng  

- Có thể có tăng nhãn áp 



 
 

2. Tiêu chuẩn ra viện 

- Người bệnh tỉnh táo, không sốt, ăn uống được, đại tiểu tiện bình thường.  

- Khám mắt: thị lực cải thiện, kết mạc hết cương tụ, giác mạc trong, tiền phòng sạch, 

đồng tử tròn phản xạ có, soi đáy mắt đánh giá gai thị, võng mạc, siêu âm mắt đánh giá 

dịch kính, võng mạc, chụp đáy mắt hình ảnh gai thị 

- Tái khám khi mắt đau nhức mờ tăng hoặc sau ra viện 02 tuần. 
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BẢNG MÃ ICD KÈM THEO 

 

STT Mã bệnh Tên 

1 H20.0 BỆNH VIÊM MỐNG MẮT THỂ MI CẤP VÀ BÁN CẤP 

(VIÊM MBĐ TRƯỚC) 

2 H30.2 VIÊM THỂ MI SAU (VIÊM MBĐ SAU) 

 

  



 
 

 

BỆNH VIÊM HẮC VÕNG MẠC TRUNG TÂM 

 

I. KHÁI NIỆM 

Bệnh viêm hắc võng mạc trung tâm thanh dịch (VHVMTT) biểu hiện bằng một vùng 

bong thanh dịch của lớp vòng mạc thần kinh do dịch dò từ mao mạch hắc mạc xuyên 

qua lớp biểu mô sắc tố võng mạc. 

Bệnh thường gây giảm thị lực tạm thời một bên mắt, hay gặp ở nam giới trong độ tuổi 

từ 20 đến 50. Một số trường hợp thị lực giảm không phục hồi dù bong thanh dịch vòng 

mạc đã hết. 

II. NGUYÊN NHÂN 

Nguyên nhân của bệnh còn chưa rõ. 

Các giả thuyết trước đây cho rằng nguyên nhân gây bệnh là vận chuyển ion bất thường 

qua lớp biểu mô sắc tố võng mạc và bệnh lý khu trú của mạch máu hắc mạc. 

Gần đây, hình ảnh chụp mạch huỳnh quang với Indocyanin Green (ICG) đã cho thấy 

sự tổn thương của lớp mao mạch hắc mạc gây rối loạn chức năng của lớp biểu mô sắc 

tố võng mạc. 

Các cá thể có trạng thái thần kinh căng thẳng, cao huyết áp hay bị bệnh. Bệnh còn 

được cho có liên quan đến sự tăng nồng độ cortison và epinephrine trong máu, tác 

động đến cơ chế tự điều hoà của mao mạch hắc mạc. 

Các nghiên cứu gần đây còn cho thấy có sự liên quan giữa bệnh và tình trạng nhiễm 

Helicobacter pylori. 

Bệnh do dịch dò từ mao mạch hắc mạc xuyên qua lớp biểu mô sắc tố võng mạc gây 

bong thanh dịch của lớp võng mạc thần kinh. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 



 
 

- Cơ năng: Bệnh nhân bị giảm nhanh thị lực trung tâm kèm theo các triệu chứng: nhìn 

vật nhỏ đi, rối loạn thị lực màu, ám điểm dương tính trung tâm…. Bệnh nhân có thể 

đau nhức nhẹ hố mắt, căng thẳng, mất ngủ. 

- Soi đáy mắt: 

+ Thấy vùng bong võng mạc do thanh dịch (không có dịch xuất huyết   phía dưới) 

+ Có thể thấy các tổn thương khác kèm theo như: bong biểu mô sắc tố võng mạc, thoái 

hoá sắc tố võng mạc, các sợi tơ huyết hoặc các cặn lipid dưới võng mạc… 

1.2. Cận lâm sàng 

1.2.1. Xét nghiệm phục vụ cho chẩn đoán xác định 

Có thể sử dụng các xét nghiệm dưới đây để phục vụ cho quá trình chẩn đoán xác định 

bệnh: 

- Đo thị lực 

- Đo nhãn áp 

- Thị trường: ám điểm trung tâm hoặc cạnh trung tâm, điểm mù sinh lý. 

- Rối loạn sắc giác. 

- Siêu âm mắt: hình ảnh phù vùng hậu cực. 

- Hình ảnh chụp cắt lớp võng mạc (OCT): Cho thấy rò các tổn thương của bệnh như: 

dịch dưói võng mạc, bong biểu mô sắc tố…và ngày càng được sử dụng rộng rãi để 

chẩn đoán và theo dõi bệnh. 

- Soi đáy mắt sau khi nhỏ giãn: thấy vùng bong võng mạc do thanh dịch. 

- Chụp đáy mắt không huỳnh quang: thấy hình ảnh gai thị, võng mạc, tổn thương phù 

võng mạc trung tâm, đám xuất tiết… 

- Chụp mạch ký huỳnh quang: Cho thấy hình ảnh các điểm dò riêng rẽ của bệnh 

HVMTTTD điển hình hoặc các vùng tăng huỳnh quang không đều với các điểm dò 

kín đáo của bệnh biểu mô sắc tố lan toả. Giai đoạn muộn còn cho thấy hình ảnh lấp 

đầy huỳnh quang của bọng thanh dịch dưới võng mạc. 

Hình ảnh ICG: cho thấy hình ảnh tổn thương của mạch máu hắc mạc, mao mạch hắc 

mạc tăng tính thấm. 

- Xét nghiệm máu:  



 
 

+ Tổng phân tích tế bào máu laser 

+ Sinh hóa máu: glucose, ure, creatinine, GOT, GPT, LDL-C, HDL-C, Cholesteron, 

Triglyxerit 

+ Sinh hóa nước tiểu 

Lưu ý:   

- Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm cho người bệnh khi có diễn 

biến bất thường hoặc khi có hội chẩn. 

- Trường hợp người bệnh có nhiều bệnh phối hợp thì chỉ định cận lâm sàng của bệnh 

phối hợp theo phác đồ điều trị của bệnh đó. 

1.2.2. Xét nghiệm phục vụ cho điều trị 

- Siêu âm mắt: đánh giá tiến triển, mức độ dịch kính võng mạc, gai thị trong quá trình 

điều trị 

- Chụp đáy mắt không huỳnh quang: đánh giá hình ảnh gai thị, võng mạc. 

- Hình ảnh chụp cắt lớp võng mạc (OCT): đánh giá tổn thương dịch dưới võng mạc, 

biểu mô sắc tố…. 

1.2.3. Xét nghiệm phục vụ cho biến chứng 

- Thị trường: đánh giá tổn hại thị trường, ám điểm trung tâm 

- Rối loạn sắc giác: mức độ tổn hại sắc giác  

1.3. Chẩn đoán thể lâm sàng 

Bệnh chia làm hai thể lâm sàng: 

- Bệnh HVMTTTD điển hình gây ra bởi một hoặc nhiều điểm dò riêng biệt của lớp 

biểu mô sắc tố trên phim chụp mạch huỳnh quang. 

- Bệnh biểu mô sắc tố toả lan (Bệnh HVMTTTD mạn tính) do rối loạn toả lan chức 

năng của lớp biểu mô sắc tố, biểu hiện trên đáy mắt là vùng bong thanh dịch võng 

mạc trên nền một vùng thoái hoá của biểu mô sắc tố, biểu hiện trên phim chụp huỳnh 

quang là một vùng tăng huỳnh quang không đều với một hoặc nhiều điểm dò kín đáo. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

Cần phân biệt với các nguyên nhân gây bong thanh dịch vùng hoàng điểm khác như: 

hố đĩa thị bẩm sinh, tân mạch hắc mạc, khối u. 



 
 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc chung 

- Bệnh thường tự khỏi sau 1 đến 6 tháng mà không cần điều trị. 

- Bệnh không có nguồn gốc viêm nên không chỉ định thuốc chống viêm đường toàn 

thân. 

- Chỉ định điều trị laser được đặt ra trong một số trường hợp đặc biệt. 

2. Điều trị cụ thể:  

Có thể sử dụng các thuốc dưới đây: 

2.1. Kháng sinh, chống viêm 

2.1.1. Kháng sinh 

STT  Nhóm thuốc Tên gốc Tên biệt dược 

1 Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 1 

Cefalexin 500 mg Cefastad 500 mg 

Cefadroxil 500 mg Fabadroxil 500 mg 

Cefaclor 500 mg Cefaclor 500 mg 

Nhóm Cephalosporin thế hệ 2 Cefamandole 1g Cefamandole 1g 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 3 

Cefixim 200 mg Cefixim 200 mg 

Cefpodoxim 200 mg Cefpodoxim 200 mg 

2.1.2. Chống viêm   

- Paracetamol 500 ng x 2 viên/ ngày  

- Prednisolon 0,5mg/kg/ngày, khi bệnh đỡ hạ liều dần. (thuốc dùng: menison, 

solumedrol…). Prednisolon 1mg/kg/ngày trong 7 đến 10 ngày, sau đó hạ liều dần. 

(menision, solumedrol…) 

- Alphachymotrypsin viên 4,2mg x 4-6 viên/ngày uống trong 7 đến 10 ngày. 

2.2. Thuốc giúp dịch dưới võng mạc rút nhanh hơn 

Acetazolamid viên 250mg ngày uống 1 viên. 

Dùng kèm kali viên 600mg ngày uống 1 viên. 

2.3. Thuốc tăng cường sự vững bền thành mạch 

Acid ascorbic (Vitamin C) viên 100mg ngày uống 05 viên. 

2.4. Vitamin giúp phục hồi chức năng của lớp biểu mô sắc tố võng mạc 



 
 

Nicotinamid (vitamin PP) viên 50mg ngày uống 2 viên. 

2.5. Thuốc giãn mạch, tăng cường tuần hoàn 

Ginkgo biloba viên 40mg ngày uống 3 viên (chia 3 lần). 

2.6. Thuốc chụp mạch ký huỳnh quang 

Fluorescein 1g/ 5ml tiêm tĩnh mạch chậm khi chụp mạch ký huỳnh quang. 

2.7. Tại mắt 

- Kháng sinh, chống viêm:  Dung dịch Maxitrol hoặc Vigamox hoặc Vigadexa x 1 lọ tra 

mắt 5 lần/ ngày. Mỡ Liposic tra mắt ngày 2 lần.  

- Chống viêm: Dung dịch Indocollyre hoặc dung dịch Nevanac x 1 lọ tra mắt 5 lần/ 

ngày. 

- Thuốc tiêm cạnh nhãn cầu: Dexamethazon 4mg / 1 ống / ngày x 5-7 ngày (nếu có 

tổn thương viêm) 

- Dinh dưỡng giác mạc: Dung dịch Sanlein x 1 lọ tra mắt 5 lần / ngày. 

2.8. Điều trị laser võng mạc 

- Chỉ định điều trị laser đặt ra nếu điểm dò nằm cách xa hoàng điểm trên 300micron 

và bệnh nhân cần phục hồi thị lực nhanh (laser không làm tăng kết quả thị lực cuối 

cùng), hoặc các trường hợp bong vòng mạc thanh dịch kéo dài trên 4 tháng hoặc tái 

phát trên mắt đã bị giảm thị lực vì bệnh HVMTTTD lần trước. 

- Sử dụng nốt laser có đường kính 100 micron, thời gian từ 0,1 - 0,2s, năng lượng vừa 

đủ để nốt bắn có màu xám nhạt và thường chỉ bắn từ 1 đến 5 nốt cho mỗi điểm dò. 

2.9. Chế độ chăm sóc và dinh dưỡng: BT01 và PCCSCIIIC 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Bệnh HVMTTTD thường tự khỏi sau 1 đến 6 tháng và đa số bệnh nhân (80-90%) 

phục hồi thị lực tốt (từ 8/10 trở lên). Dù thị lực được phuc hồi, bệnh nhân vẫn có thể 

bị các triệu chứng như: nhìn vật biến dạng, giảm độ tương phản… 

Số ít bệnh nhân còn lại phục hồi thị lực kém hơn và có nhiều nguy cơ tái phát hoặc 

chuyển thành bệnh biểu mô sắc tố lan toả, gây giảm thị lực nặng (từ 1/10 trở xuống) 

vĩnh viễn. 

Có 40-50% bệnh nhân bị HVMTTTD điển hình bị tái phát bệnh trên cùng một mắt. 



 
 

Nguy cơ gây tân mạch hắc mạc là khá thấp (dưới 5%) nhưng nguy cơ này tăng cao 

hơn ở người lớn tuổi. 

 VI. PHÒNG BỆNH 

Nguyên nhân sinh bệnh chưa được xác định rò nên chưa có biện pháp phòng bệnh đặc 

hiệu. Tuy nhiên, bác sĩ nên khuyên bệnh nhân nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc căng 

thẳng và không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, cà phê. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN – RA VIỆN 

1.  Tiêu chuẩn nhập viện 

- Giảm nhanh thị lực trung tâm  

- Nhìn hình ảnh vật biến đổi về hình dạng, màu sắc  

- Ám điểm trung tâm 

- Bệnh nhân có thể đau nhức nhẹ hố mắt, căng thẳng, mất ngủ 

2.  Tiêu chuẩn ra viện 

- Người bệnh tỉnh táo, không sốt, ăn uống được, đại tiểu tiện bình thường.  

- Khám mắt: thị lực cải thiện, nhìn vật có cải thiện về hình ảnh, màu sắc, giác mạc 

trong, tiền phòng sạch, đồng tử tròn phản xạ có, soi đáy mắt đánh giá gai thị, võng 

mạc, siêu âm mắt đánh giá dịch kính, võng mạc, chụp đáy mắt hình ảnh gai thị 

- Tái khám khi mắt đau nhức mờ tăng hoặc sau ra viện 02 tuần. 

 



 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1-  Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt của Bộ y tế 2015 

2-  Nhãn khoa giản yếu- Nhà xuất bản y học - 2002. 

3-  Quyết định số 3906/QĐ-BYT ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn 

khoa 

BẢNG MÃ ICD KÈM THEO 

STT Mã bệnh Tên 

1 H30 Viêm hắc võng mạc 

2 H30.0 Viêm hắc võng mạc khu trú 

3 H30.1 Viêm hắc võng mạc rải rác 

4 H30.8 Bệnh viêm hắc võng mạc khác 

5 H30.9 Viêm hắc võng mạc, không đặc hiệu 

6 H32.0* 
Viêm hắc võng mạc trong bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng 

phân loại nơi khác 

7 H32* Bệnh hắc võng mạc trong các bệnh phân loại nơi khác 

8 H32.8* Bệnh hắc võng mạc khác trong các bệnh phân loại nơi khác 

9 H32 Bệnh hắc võng mạc trong các bệnh phân loại nơi khác 

10 H33.2 Bong võng mạc thanh dịch 

11 H31.4 Bong hắc mạc 

 

  



 
 

 

ĐỤC THỂ THỦY TINH BIẾN CHỨNG 

 

I. KHÁI NIỆM 

 Đục thể thủy tinh tiến triển đến khi toàn bộ vỏ từ bao tới nhân trở thành đục trắng gọi 

là đục thể thuỷ tinh chín. Khi chất vỏ thể thuỷ tinh thoái hoá dò qua bao thể thuỷ tinh 

để lại lớp bao nhăn nheo và co lại gọi là đục thể thuỷ tinh quá chín. Khi lớp vỏ hoá 

lỏng làm cho nhân có thể di động tự do bên trong túi bao gọi là đục thể thuỷ tinh 

Morgagni. Đục thể thủy tinh quá chín sẽ gây biến chứng phản ứng màng bồ đào, tăng 

nhãn áp. 

II. NGUYÊN NHÂN 

Do đục thể thủy tinh quá chín làm lớp vỏ hóa lỏng, chất nhân gây nên phản ứng viêm 

màng bồ đào, các sản phẩm viêm lắng đọng gây tăng nhãn áp. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1.Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

- Nhìn mờ, đau nhức mắt, có thể kèm đau đầu, buồn nôn, nôn 

- Thị lực giảm, nhãn áp cao 

- Khám sinh hiển vi: thường gặp giác mạc phù, tiền phòng nhiều chất nhân, đồng tử 

giãn, thể thủy tinh quá chín hóa lỏng 

1.2 Cận lâm sàng 

1.2.1. Xét nghiệm phục vụ cho chẩn đoán xác định 

Có thể sử dụng các xét nghiệm dưới đây để phục vụ cho quá trình chẩn đoán xác định 

bệnh: 

- Đo thị lực 

- Đo nhãn áp 

- Siêu âm B: đánh giá mức độ đục nhân  

- OCT bán phần trước nhãn cầu 

- Rối loạn sắc giác. 



 
 

- Thị trường: thị trường thu hẹp hoặc biến đổi. 

1.2.2. Xét nghiệm phục vụ cho điều trị 

- Xét nghiệm máu:  

+ Tổng phân tích tế bào máu bằng laser 

+ Đông máu cơ bản; Prothrombin, APTT, fibrinogen, thời gian Duke 

+ Xét nghiệm miễn dịch:  HbsAg ELISA,  HCV ELISA,  HIV ELISA 

- Sinh hóa máu: Glucose, ure, creatinin, uric, GOT, GPT, cholesterol, triglycerid, 

HDL, LDL 

- Sinh hóa nước tiểu 10 thông số 

- Chụp X- quang ngực thẳng 

- Điện tim thường 

- Một số xét nghiệm cần làm thêm khi có các bệnh kết hợp của các chuyên khoa khác 

kèm theo: đái tháo đường: HbA1c, tim mạch: siêu âm tim, men tim, bệnh lí hô hấp: 

đo thông khí.... 

- Xét nghiệm tại mắt: 

+ Đo Javal giác mạc 

+ Siêu âm A + siêu âm B 

+ Đo công suất thủy tinh thể nhân tạo. 

+ Thử thị lực, đo nhãn áp, bơm thông lệ đạo. 

+ Khám chuyên khoa trước phẫu thuật. 

1.2.3. Xét nghiệm phục vụ cho biến chứng 

- Siêu âm B: đánh giá dịch kính võng mạc 

- OCT bán phần trước nhãn cầu 

2. Chẩn đoán phân biệt 

Chẩn đoán đục thể thủy tinh đơn thuần hay có phối hợp các bệnh kèm theo 

3. Tiêu chuẩn nhập viện 

- Giảm thị lực 

- Nhãn áp cao 

- Đau đầu + buồn nôn 



 
 

- Khám bằng đen khe trên máy sinh hiển vi có đục thể thủy tinh biến chứng 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị 

- Điều trị nội khoa ổn đinh: hạ nhãn áp, kháng sinh, giảm đau, chống viêm 

- Điều trị phẫu thuật:  

+ Phẫu thuật lấy thể thuỷ tinh ngoài bao (extra-capsulary) đặt IOL kết hợp cắt bè củng 

giác mạc 

+ Phẫu thuật tán nhuyễn thể thuỷ tinh bằng siêu âm (phacoemulsification) đặt IOL kết 

hợp cắt bè củng giác mạc 

2. Điều trị cụ thể 

Trước phẫu thuật: 

- Tại mắt:  

+ Vệ sinh mắt: Rửa cùng đổ + Bơm thông lệ đạo 

+ Tra nhiều lần thuốc dưới dạng dung dịch (15-30 phút): maxitrol, vigamox, tobradex, 

vigadexa, indocollyre 

+  thuốc hạ nhãn áp dạng nhỏ: azopt. Âzgar, timonol... 

- Toàn thân:  

+ Hạ nhãn áp dạng uống: Acetazolamid. Dạng truyền Manitol. 

+ Kháng sinh + chống viêm toàn thân 

Trong phẫu thuật: Sử dụng thuốc và vật tư phẫu thuật: thể thủy tinh nhân tạo (đơn 

tiêu, hai tiêu, đa tiêu), dao phẫu thuật (dao 150, dao 2,8mm), nhày phẫu thuật (nhày 

trọng lượng phân tử cao, thấp), thuốc nhuộm bao (½ lọ / 1 bệnh nhân) ; vòng căng 

bao, dịch và dây truyền, chỉ phẫu thuật 10.0 ; sapphire 5.0 …. 

Sau phẫu thuật: 

- Tại mắt:  

+ Thay băng và rửa cùng đồ hang ngày 

+ Tiêm cạnh nhãn cầu: Dexamethazol, gentamicin… 

+ Kháng sinh: nhóm aminoglycosid: tobrex, tobradex, maxitrol... 



 
 

 Nhóm quinolon: ofloxacin (dung dịch oflovid, mỡ Oflovid), ciprofloxacin, 

moxifloxacin (vigamox, vigadexa), gatifloxacin…. 

Nhóm β lactam, nhóm cephalosporin thế hệ II, III, nhóm Quinolon: dạng uống 

(ceflexin, cefatad, cefanew, ciprofloxacin…), dạng tiêm (gentamycin, Tiafo, Ama 

power, Ceftriaxon, Vimotram, Ciprofloxacin...) 

+ Chống viêm:  Corticid: prednisolon acetat, fluorometholon, pred ford 

                         Non steroid: indocollyre, nevanac 

+ Dinh dưỡng giác mạc và nước mắt nhân tạo:  

     Dạng nước:  sanlein, vismed, systane ultra…. 

     Dạng gel: cornegel, liposic… 

- Toàn thân:  

+ Kháng sinh: dạng uống hoặc dạng tiêm 

Nhóm β lactam, nhóm cephalosporin thế hệ II, III, nhóm Quinolon: ceflexin, cefatad, 

cefanew, ciprofloxacin… 

+ Giảm đau: nhóm steroid và non steroid: paracetamol, diclophenac… 

+ Corticoid dạng uống hoặc tiêm: Methylprednisolon (soloumedrol, menison…)  

+ Giảm phù nề: anpha chymotrypsin 

+ An thần: seduxen 

+ Thuốc nâng cao thể trạng: vitamin nhóm B, C 

Chế độ chăm sóc trước mổ: BT01 và PCCSCIIIC 

Chế độ chăm sóc sau mổ: BT16 và PCCSCIIB 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Đối với các trường hợp đục thể thủy tinh điều trị bằng phẫu thuật tán nhuyễn thể 

thuỷ tinh bằng siêu âm kết hợp đạt IOL: cho kết quả tốt 

- Đối với các trường hợp đục thể thủy tinh điều trị bằng lấy thể thủy tinh ngoài bao 

hoặc trong bao: chăm sóc hậu phẫu nặng nề, kết quả thị lực không cao 

VI. PHÒNG BỆNH 

Khám định kỳ theo dõi để phát hiện sớm và đúng thời điểm cho bệnh nhân đi phẫu 

thuật 



 
 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1-  Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt của Bộ y tế 2015 

2-  Nhãn khoa giản yếu- Nhà xuất bản y học - 2002. 

3-  Quyết định số 3906/QĐ-BYT ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn 

khoa 

  



 
 

 

Phần :PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA RĂNG HÀM MẶT 

 

ĐIỀU TRỊ VIÊM TẤY TỎA LAN VÙNG HÀM MẶT 

 

I. ĐỊNH NGHĨA  

Là tình trạng viêm mô tế bào hoại tử lan rộng không giới hạn, với các biểu hiện nhiễm 

trùng, nhiễm độc nặng, diễn biến nhanh, nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị 

kịp thời [2] 

Mã ICD sử dụng [5] 

STT MÃ ICD TÊN BỆNH 

1 L03 Viêm mô tế bào 

2 L03.2 Viêm mô bảo ở mặt 

3 K11.3 Áp xe tuyến nước bot 

4 K12 Viêm miệng và tổn thương liên quan 

5 K12.2 Viêm mô tế bào và áp xe của miệng 

I. NGUYÊN NHÂN [2], [3]. 

- Gặp trên cơ địa sức khỏe yếu hoặc suy giảm miễn dịch.  

- Do răng 

+ Răng viêm quanh cuống không được điều trị. 

+ Răng có viêm quanh răng không được điều trị. 

+ Do biến chứng răng khôn. 

- Do nguyên nhân khác 

+ Do tai biến điều trị. 

+ Do chấn thương. 

+ Nhiễm trùng các vùng lân cận. 

III. CHẨN ĐOÁN [2] 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 



 
 

1.1.1. Toàn thân 

- Trong tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng. Sốt cao hoặc nhiệt độ không tăng do 

tình trạng mạch nhiệt phân ly, mạch nhanh nhỏ, khó bắt. 

- Người bệnh thường ở tình trạng lả, suy kiệt, vật vã. 

1.1.2. Tại chỗ 

Bệnh bắt đầu ở một vùng nhất định, sau đó lan nhanh sang tất cả các vùng khác của 

nửa mặt cùng bên, sàn miệng hoặc bên đối diện: 

- Ngoài mặt: 

 + Mặt biến dạng, sưng to lan rộng ra các vùng má, vùng cơ cắn, vùng mang tai, vùng 

dưới hàm, vùng thái dương, có thể lan tới vùng cổ và ngực. 

 + Mi mắt sưng nề che kín nhãn cầu. 

 + Mất các rãnh tự nhiên ở mặt. 

 + Da căng bóng nề, không kẹp được bằng tay, màu trắng nhợt hoặc hơi tím. 

 + Ấn thấy có mật độ cứng, không có dấu hiệu chuyển sóng, có thể thấy lạo xạo hơi. 

- Trong miệng: 

 + Khít hàm. 

 + Sưng nề vùng sàn miệng, má, thành bên họng. 

 + Niêm mạc má, tiền đình nề, mang dấu răng, có cặn tơ huyết bẩn. 

 + Nước bọt quánh, miệng có mùi hôi thối. 

 + Có biểu hiện tổn thương răng nguyên nhân. 

1.2. Cận lâm sàng 

1.2.1. Cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán xác định 

Chẩn đoán hình ảnh: 

 - X quang chụp phim toàn cảnh, cận chóp: có biểu hiện tổn thương răng nguyên nhân. 

 - Phim MRI, CT scanner: xác định chính xác vị trí, kích thước tổ chức bị viêm hoại 

tử. 

Xét nghiệm sinh hóa:  

Có albumin niệu, trụ niệu, bạch cầu cao. 

1.2.2 Cận lâm sàng giúp điều trị 



 
 

- Xét nghiệm huyết học: 

+ Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) 

+ Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) 

+ HIV, HbSAg, HCV 

- Xét nghiệm đông máu: 

+ Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ 

Prothrombin) bằng máy tự động 

+ Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial 

Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động 

+ Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- 

phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động 

+ Thời gian máu chảy phương pháp Duke 

+ Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) 

- Xét nhiệm sinh hóa: 

+ Glucose [Máu] 

+ Urê máu [Máu] 

+ Creatinin (máu) 

+ Albumin [Máu] 

+ Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-) [Máu] 

+ AST (GOT) [Máu] 

+ ALT (GPT) [Máu] 

+ Protein [Máu] 

- Xét nhiệm sinh hóa nước tiểu: Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số 

- Chẩn đoán hình ảnh: 

+ Điện tim thường 

+ Siêu âm tim 

+ XQ Ngực thẳng 

- Các xét nghiệm theo dõi và tiên lượng phẫu thuật: 

+ XQ: Răng toàn cảnh. CTscan hàm mặt, MRI, Siêu âm phần mềm. 



 
 

+ Các xét nghiệm chuyên khoa khác nếu cần 

2. Chẩn đoán phân biệt 

Viêm tấy tỏa lan vùng hàm mặt có các biểu hiện lâm sàng rõ và tiến triển nhanh, không 

cần chẩn đoán phân biệt. 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Nguyên tắc [2] 

- Chống nhiễm trùng, nhiễm độc và nâng cao thể trạng. 

- Rạch rộng và dẫn lưu mủ. 

- Xử trí răng nguyên nhân. 

2. Điều trị cụ thể [2] 

2.1. Điều trị toàn thân 

Đồng thời với việc phẫu thuật, phải điều trị chống sốc nhiễm trùng, nhiễm độc và nâng 

cao thể trạng. - Thuốc điều trị kháng sinh phối hợp cả loại chống vi khuẩn ưa khí và 

cả kỵ khí, giảm đau, chống nề sau phẫu thuật dẫn lưu, Tùy theo thực tế lâm sàng, có 

thể lựa chọn thuốc điều trị phù hợp với bệnh cảnh:    

- Chống rối loạn nước điện giải:  

Tùy theo mức độ rối loạn sử dụng các loại dung dịch sau cho hợp lý cả về chủng loại 

cũng như số lượng: Dd Natri chlorua (đẳng), Gluco5%, Dd Ringer latate, Gluco 20% 

- Nâng cao thể trạng: 

 + Truyền máu nếu thiếu máu, tuyền đạm, mỡ nếu thiếu đạm hoặc mỡ. 

 + Chọn 1 trong những loại Dd Vita plex, (VitaminBI + VitaminB12 + VitaminB6). 

- Thuốc điều trị: 

+ Kháng sinh: Có thể sử dụng các loại kháng sinh phổ rộng và phối hợp kháng sinh 

để điều trị [2] 

STT Nhóm thuốc Tên gốc Tên biệt dược 

 

 

 

Nhóm Penicillin Amoxicillin Amoxicillin 500mg 

Ampicilin 

+ sulbactam 

Ama Power 1.5g 



 
 

 

1 

Amoxicilin + acid 

clavulanic 

Augmentin 325mg, 675mg, 1g 

Klamentin  325mg, 675mg, 1g 

   

 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 2 

Cefamandole 1g Cefamandole 1g 

Cefoxitin 1g Optixitin 1g 

Cefoxitine Gerda 1g 

Ceforuxim 750mg Ceforuxim 750mg 

 

 

 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 3 

Cefotiam 1g Cefopess 1g 

Vifortiam 1g 

Tiafo 1g 

Fiorela 1g 

Cefotaxim 1g Cefotaxim 1g 

Ceftriaxone 1g 

= Triaxone 1g 

Ceftriaxone 1g 

= Triaxone 1g 

Cefoperazone 1g; 

2g 

Prazone S 2g 

Cefobid 2g 

Ceraapix 1g 

Cefoperazone Stada 1g 

Ceftazidim 1g Ceftazidim 1g 

Cefoperazone + 

Sulbactam 1,5g 

Cefoperazone + Sulbactam 

1,5g 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 4 

Cefepime 1g Maxipime 1g 

2 

 

 

Nhóm Quinolon 

Ciprofloxacin 

200mg 

Ciprofloxacin 200mg 

Levofloxacin 

750mg 

Levo gold 750mg 

3 
 Metronidazol 500 

mg 

Flagyl 500 mg 



 
 

Nhóm 5-Nitro-

Imidazol 

Tinidazol 500 mg Tinidazol 500 mg 

 

Khi có kết quả kháng sinh đồ dùng theo kết quả kháng sinh đồ. 

+ Giảm đau: Chọn 1 trong các loại sau: 

STT Nhóm thuốc Tên gốc Tên biệt dược 

1 Dẫn xuất của Anilin Paracetamol 1g Paracetamol 1g 

2 Dẫn xuất của 

acid phenylacetic 

Diclophenac 75mg Voltarel 75 mg 

 

3 

 

Nhóm giảm đau chống viêm 

non steroid 

Meloxicam  Mobic 7,5mg 

 

Tenoxicam  

Co Tixil 20mg 

Tenoxicam 20mg 

Palitenox 

 

+ Kháng viêm, giảm nề: Chọn 1 trong các loại sau: 

Methylprednisolone 40mg/ lọ: Liều thường dùng cho người lớn: 1 lọ / 24 giờ - tiêm 

mạch/tiêm bắp. 

Anpha chymotrypsin 5mg/lọ: liều dùng cho người lớn 1 lọ/ lần tiêm bắp, ngày 2 lần 

Anphachymotrysin 4,2mg/viên: liều dùng người lớn2 viên/ lần ngày 2 lần, trẻ nhỏ 

uống ngày 1 viên/ lần ngày 2 lần. 

- Thuốc hỗ trợ nâng cao thể trạng: Chọn trong các loại 

+ Vitamin tổng hợp VitaminBI + VitaminB12 + VitaminB6. 

- Có thể thêm các thuốc khác theo diễn biến của bệnh. 

2.2. Phẫu thuật 

Phẫu thuật trích rạch dẫn lưu viêm tấy tỏa lan vùng hàm mặt: 

- Vô cảm 

- Rạch rộng, mở thông và dẫn lưu các ổ mủ. 

- Lấy bệnh phẩm XN vi khuẩn, làm KSĐ. 

- Bơm rửa. 



 
 

- Đặt dẫn lưu tới tất cả các ổ mủ 

- Xử trí răng nguyên nhân. 

2.3. Chăm sóc sau phẫu thuật 

- Bơm rửa qua dẫn lưu nhiều lần trong ngày. 

- Thay những dẫn lưu bị tắc. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiến triển 

Tiên lượng nặng. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh tiến triển nhanh, có thể tử vong 

do nhiễm trùng, nhiễm độc, ngạt thở. 

2. Biến chứng 

- Áp xe trung thất. 

- Viêm tắc tĩnh mạch xoang hang. 

- Nhiễm trùng huyết. 

VI. PHÒNG BỆNH 

Khám răng miệng định kỳ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời các răng bệnh lý 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Khi có ít nhất một trong các dấu hiệu sau: 

- Mặt biến dạng, sưng to lan rộng ra các vùng má, vùng cơ cắn, vùng mang tai, vùng 

dưới hàm, vùng thái dương, có thể lan tới vùng cổ và ngực. 

 - Mi mắt sưng nề che kín nhãn cầu. 

 - Mất các rãnh tự nhiên ở mặt. 

 - Da căng bóng nề, không kẹp được bằng tay, màu trắng nhợt hoặc hơi tím. 

 - Ấn thấy có mật độ cứng, không có dấu hiệu chuyển sóng, có thể thấy lạo xạo hơi. 

- Khít hàm. 

- Sưng nề vùng sàn miệng, má, thành bên họng. 

- Niêm mạc má, tiền đình nề, mang dấu răng, có cặn tơ huyết bẩn. 

- Nước bọt quánh, miệng có mùi hôi thối. 

- Có biểu hiện tổn thương răng nguyên nhân. 

- X-quang chụp phim toàn cảnh, cận chóp: có biểu hiện tổn thương răng nguyên nhân. 



 
 

 - Phim MRI, CT scanner: xác định chính xác vị trí, kích thước tổ chức bị viêm hoại 

tử 

VIII. TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

- Không có các dấu hiệu về lâm sàng nhiễm trùng toàn thân 

- Không sưng đau vùng hàm mặt 

- Điều trị ổn định nguyên nhân gây viêm nhiễm 

- Vết mổ khô, liền sẹo. 

- Sờ nắn vết mổ không đau hoặc đau ít. 
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VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM VÙNG HÀM MẶT 

KHÔNG CÓ KHUYẾT HỔNG TỔ CHỨC 

 

I. KHÁI NIỆM 

Là tình trạng tổn thương mô mềm vùng hàm mặt do chấn thương với một hoặc các 

biểu hiện như bầm tím, đụng giập, rách, chảy máu, thiếu hổng mô.… [1] 

Mã ICD có thể sử dụng [6] 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Do tai nạn giao thông. [1] 

- Do tai nạn lao động. [1] 

- Do tai nạn sinh hoạt… [1] 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định  

Chủ yếu dựa trên các triệu chứng lâm sàng, một số trường hợp có thể kết hợp cận lâm 

sàng. [1] 

1.1. Lâm sàng [1] 

1.1.1. Vết thương sây sát 

- Tổn thương nông trên mặt da đến lớp thượng bì với biểu hiện có vết xước, rớm máu, 

sây sát. 

- Có thể có dị vật, có thể làm thay đổi màu sắc da nếu không được làm sạch. 

- Bệnh nhân cảm thấy rất đau, rát do bong lớp thượng bì, hở đầu mút thần kinh. 

1.1.2. Vết thương đụng dập 

- Da có biểu hiện xuất huyết, tụ máu tại chỗ, có biểu hiện bầm tím, phù nề và biến 

dạng mô mềm. 

Mã ICD Tên chẩn đoán 

S01.4 Vết thương hở của má và vùng thái dương - xương hàm dưới 

S01.5 Vết thương của môi và khoang miệng 



 
 

- Bề mặt vết thương đụng giập có thể màu tím hoặc vàng nếu bệnh nhân đến muộn. 

1.1.3. Vết thương rách da 

- Rách da với các kích thước khác nhau. Vết rách có thể gọn hoặc nham nhở. Hai mép 

vết rách có thể đóng kín hoặc hở. Có thể có dị vật. 

- Rách mô mềm dưới da: có thể có tổn thương rách cơ, tổn thương thần kinh, mạch 

máu, tuyến nước bọt…. 

- Có thể có rách niêm mạc. 

- Chảy máu: tùy vị trí và mức độ tổn thương mà có chảy máu ở các mức độ khác nhau. 

1.1.4. Vết thương xuyên thấu. 

- Có tổn thương xuyên thấu đi từ da, qua các mô mềm dưới da và niêm mạc thông với 

các hốc tự nhiên vùng hàm mặt như: khoang miệng, hốc mũi, xoang hàm… 

- Tùy theo vết thương xuyên thông vào vùng nào mà có triệu chứng liên quan kèm 

theo như: rách niêm mạc miệng và chảy máu miệng, rách niêm mạc mũi và chảy máu 

qua ngách mũi… 

- Có thể có dị vật ở vùng vết thương. 

- Cận lâm sàng: X quang Blondeau, toàn cảnh: nếu tổn thương chảy máu xoang hàm 

thì có hình ảnh mờ xoang hàm… 

1.1.5. Vết thương hỏa khí 

- Tổn thương mô mềm: tùy từng trường hợp mà có thể có các mức độ tổn thương khác 

nhau như tổn thương da, mô mềm dưới da, mất mô…. 

- Đặc điểm tổn thương: đường vào nhỏ, đường ra to, mô bị tổn thương rộng kèm theo 

dị vật…. 

- X quang chụp phim mặt thẳng, toàn cảnh hoặc city scanner: có thể có hình ảnh các 

dị vật ở các vùng tổn thương. 

1.1.6. Vết thương tuyến nước bọt 

- Rách da vùng tuyến nước bọt. 

- Tổn thương nhu mô tuyến nước bọt, có thể có dấu hiệu chảy nước bọt qua vùng tổn 

thương. 



 
 

- Tổn thương niêm mạc miệng tương ứng ống tuyến và ống tuyến, có dấu hiệu chảy 

nước bọt qua vùng tổn thương ống tuyến. 

1.1.7. Vết thương bỏng [2] 

Chia 3 độ  

- Độ 1: tổn thương ở thượng bì: da đỏ, có thể có vết chợt. 

- Độ 2: tổn thương ở trung bì: Xuất hiện phỏng nước 

- Độ 3: tổn thương đến hạ bì. Có các biểu hiện nhiễm trùng nếu bệnh nhân đến muộn. 

1.2. Cận lâm sàng  

1.2.1. Cận lâm sàng giúp chẩn đoán xác định  

- Siêu âm phần mềm 

- XQ toàn cảnh, Mặt thẳng, Blondeaux, Hirtz, CTscan hàm mặt 

1.2.2 Cận lâm sàng phục vụ điều trị [3] 

- Xét nghiệm huyết học: 

+ Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) 

+ Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) 

+ HIV, HbSAg, HCV 

 - Xét nghiệm đông máu: 

+ Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ 

Prothrombin) bằng máy tự động 

+ Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial 

Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động 

+ Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- 

phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động 

+ Thời gian máu chảy phương pháp Duke 

+ Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) 

 - Xét nhiệm sinh hóa: 

+ Glucose [Máu] 

+ Urê máu [Máu] 

+ Creatinin (máu) 



 
 

+ Albumin [Máu] 

+ Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-) [Máu] 

+ AST (GOT) [Máu] 

+ ALT (GPT) [Máu] 

+ Protein [Máu] 

- Xét nhiệm sinh hóa nước tiểu: tổng phân tích nước tiểu 10 thông số 

- Chẩn đoán hình ảnh   

+ XQ ngực thẳng 

+ CLVT hàm mặt không tiêm thuốc cản quang hướng axial, coronal 

- Thăm dò chức năng: Điện tim thường  

1.2.3. Cận lâm sàng giúp theo dõi điều trị 

- Siêu âm phần mềm  

- Kháng sinh đồ  

2. Chẩn đoán phân biệt  

Các tổn thương mô mềm vùng hàm mặt luôn có các triệu chứng rõ rệt vì vậy không 

cần chẩn đoán phân biệt. 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Hướng điều trị 

- Thực hiện phẫu thuật, thủ thuật khâu vết thương 

- Kháng sinh, chống viêm, giảm đau, thay băng 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Thủ thuật, phẫu thuật [1] 

 THỦ THUẬT PHẪU THUẬT 

Vết 

thương 

xây sát 

 

- Vết thương nhỏ 

 + Làm sạch bằng nước muối sinh 

lý, lấy bỏ dị vật. 

 + Băng bằng mỡ kháng sinh có phủ 

Lidocaine. 

 

- Vết thương lớn 

 + Vô cảm: gây tê, trong một số 

trường hợp có thể gây mê. 

 + Điều trị vết thương: lau rửa 

bằng gạc hoặc dùng bàn chải 

với xà phòng, thìa nạo…. 



 
 

 + Băng bằng mỡ kháng sinh có 

phủ Lidocaine. 

Vết 

thương 

đụng dập 

- Nếu máu tụ đang hình thành: băng 

ép để cầm máu. 

- Tụ máu đã cầm: Nếu tụ máu nhỏ 

thì theo dõi để tự tiêu. 

- Tụ máu chưa cầm: mở ra lấy máu 

tụ, cầm máu và băng ép. 

- Tụ máu lâu, có xu hướng nhiễm 

trùng: rạch lấy bỏ máu tụ 

Nếu lớn thì phải phẫu thuật lấy 

máu tụ. 

 

 

 

 

 

Vết 

thương 

rách da 

+ Rửa vết thương: rửa bằng nước 

muối sinh ly dưới áp lực. Trường 

hợp vết thương bẩn dùng nước Ôxy 

già hoặc nước muối pha Betadin. 

 + Lấy bỏ hết dị vật. 

 + Tẩy rửa vết thương: vết thương có 

lẫn hóa chất, đặc biệt hóa chất có 

màu, cần tìm dung môi thích hợp để 

tẩy rửa. 

+ Vết thương rộng lẫn nhiều dị 

vật hoặc bẩn: bệnh nhân được 

gây mê, dùng bàn chải phẫu 

thuật chải rửa để loại bỏ dị vật. 

 

- Cắt lọc tiết kiệm 

 + Da: cắt xén mép da. Bảo tồn vạt da còn cuống. 

 + Cơ: cắt bỏ phần cơ dập nát hoại tử. 

- Cầm máu: lựa chọn các phương pháp sau 

 + Kẹp mạch. 

 + Đốt điện. 

 + Khâu cầm máu. 

- Khâu phục hồi 

 + Yêu cầu: khâu đúng vị trí giải phẫu, từ trong ra ngoài, tránh để 

khoang ảo, không được căng, lớp niêm mạc phải kín tuyệt đối. 



 
 

+ Phương pháp khâu: lựa chọn kiểu khâu, mũi rời, khâu vắt, trong da, 

xa gần…. 

+ Thời gian được đóng kín da: tương đối, nếu vết thương sạch đóng 

kín, nếu vết thương bẩn đóng thì hai. 

Vết 

thương 

xuyên 

 

Vết thương nhỏ, không chảy máu, 

không dị vật: không phẫu thuật, điều 

trị kháng sinh, chống phù nề, thay 

băng, theo dõi. 

- Vết thương to, chảy máu 

nhiều, có dị vật: phẫu thuật làm 

sạch, cầm máu, đóng vết 

thương. 

Vết 

thương 

mất mô 

- Vết thương nhỏ: bóc tách, khâu 

phục hồi. 

- Mất mô rộng: tạo hình, đóng 

kín vùng thiếu hổng mô. 

Vết 

thương 

hỏa khí 

 Phẫu thuật cầm máu, loại bỏ dị 

vật, tạo hình đóng kín vết 

thương. 

Vết 

thương 

tuyến 

nước bọt 

 Tổn thương có thể ở nhu mô 

hoặc ống tuyến. 

- Dò nước bọt ở nhu mô: khâu 

phục hồi. 

- Dò ở ống tuyến: nối, hoặc dẫn 

lưu vào trong miệng. 

Vết 

thương 

bỏng 

 Chườm lạnh, chống shock, bù 

nước, điện giải, dùng kháng 

sinh…. 

- Khi tổn thương đã ổn định tùy 

tình trạng mà có thể ghép da 

hoặc tạo hình phục hồi vết 

thương. 

2.2. Thuốc  



 
 

- Kháng sinh: Có thể sử dụng các loại kháng sinh phổ rộng và phối hợp kháng sinh 

sau để dự phòng và điều trị [4] 

Stt Nhóm thuốc Tên gốc Tên biệt dược 

 

 

 

 

1 

Nhóm Penicillin Amoxicillin Amoxicillin 500mg 

Ampicilin 

+ sulbactam 

Ama Power 1.5g 

Amoxicilin + acid 

clavulanic 

Augmentin 325mg, 

675mg, 1g 

Klamentin 325mg, 

675mg, 1g 

 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 2 

Cefamandole 1g Cefamandole 1g 

Cefoxitin 1g Optixitin 1g 

Cefoxitine Gerda 1g 

Ceforuxim 750mg Ceforuxim 750mg 

 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 3 

Cefotiam 1g Cefopess 1g 

Vifortiam 1g 

Tiafo 1g 

Fiorela 1g 

Cefotaxim 1g Cefotaxim 1g 

Ceftriaxone 1g 

= Triaxone 1g 

Ceftriaxone 1g 

= Triaxone 1g 

Cefoperazone 1g; 2g Prazone S 2g 

Cefobid 2g 

Ceraapix 1g 

Cefoperazone Stada 

1g 

Ceftazidim 1g Ceftazidim 1g 

Cefoperazone + 

Sulbactam 1,5g 

Cefoperazone + 

Sulbactam 1,5g 



 
 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 4 

Cefepime 1g Maxipime 1g 

2  

Nhóm Quinolon 

Ciprofloxacin 200mg Ciprofloxacin 200mg 

Levofloxacin 750mg Levo gold 750mg 

3 Nhóm 5-Nitro-

Imidazol 

Metronidazol 500 mg Flagyl 500 mg 

Tinidazol 500 mg Tinidazol 500 mg 

Có kết quả kháng sinh đồ dùng theo kết quả kháng sinh đồ. 

- Giảm đau: Chọn 1 trong các loại sau: 

Stt Nhóm thuốc Tên gốc Tên biệt dược 

1 Dẫn xuất của Anilin Paracetamol 1g Paracetamol 1g 

2 Dẫn xuất của 

acid phenylacetic 

Diclophenac 

75mg 

Voltarel 75 mg 

 

3 

 

Nhóm giảm đau chống viêm 

non steroid 

Meloxicam  Mobic 7,5mg 

 

Tenoxicam  

Co Tixil 20mg 

Tenoxicam 20mg 

Palitenox 

- Kháng viêm, giảm nề: Chọn 1 trong các loại sau: [3] 

Thuốc Người lớn Trẻ em 

Methylprednisolone 

40mg/ lọ 

1 lọ / 24 giờ - tiêm 

mạch/tiêm bắp. 

 

Anpha chymotrypsin 

5mg/lọ 

1 lọ/ lần tiêm bắp, 

ngày 2 lần. 

 

Anphachymotrysin 

4,2mg/viên 

2 viên/ lần ngày 2 

lần 

uống ngày 1 viên/ lần ngày 2 

lần. 

Aescinate natri 5mg     Chỉ 

được tiêm tĩnh mạch. 

Liều tối đa là 20 

mg/ngày. 

 

Trẻ em từ 3-10 tuổi: Liều tối đa 

mỗi ngày 0.2 mg/kg trọng 

lượng cơ thể. 



 
 

Trẻ em từ 1-3 tuổi: Liều tối đa 

mỗi ngày 0.1 mg/kg trọng 

lượng cơ thể. 

- Thuốc hỗ trợ nâng cao thể trạng: Chọn trong các loại [3] 

+ Dd Vita plex 

+ Vitamin tổng hợp VitaminBI + VitaminB12 + VitaminB6. 

+ Vicomlex… 

- Có thể thêm các thuốc khác theo diễn biến của bệnh.            

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiên lượng [1] 

- Điều trị sớm và đúng nguyên tắc sẽ cho kết quả tốt. 

- Điều trị muộn và sai nguyên tắc có thể gây ra tai biến, di chứng trầm trọng, làm ảnh 

hưởng đến chức năng, thẩm mỹ. 

2. Biến chứng [5] 

- Nhiễm trùng 

- Hoại tử 

- Rò nước bọt 

- Chảy máu (hiếm gặp)  

- Sẹo xấu ảnh hưởng đến chức năng và thẩm mỹ  

VI. PHÒNG BỆNH 

- Tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông 

- Người lao động được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Có chẩn đoán kèm theo 1 hoặc các triệu chứng sau: 

- Vết thương xây sát kích thước rộng, có nhiều dị vật 

- Vết thương đụng giập tụ máu lớn, sưng nề nhiều  

- Vết thương rách da sâu, có kích thước lớn hơn 5 cm 

- Vết thương phần mềm có tổn thương các cấu trúc giải phẫu quan trọng: thần kinh, 

mạch máu, tuyến, ống tuyến nước bọt... 



 
 

- Có vết thương phần mềm kèm theo bệnh lý khác như: rối loạn đông máu,… 

VIII. TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

- Toàn thân ổn định (Không sốt, chỉ số sinh tồn ổn định) 

- Mặt cân đối  

- Vết mổ khô, liền sẹo. 

- Sờ nắn vết mổ không đau hoặc đau ít. 

- Há miệng bình thường  

- Khớp cắn đúng  
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UNG THƯ KHOANG MIỆNG 

 

I. ĐỊNH NGHĨA 

Ung thư khoang miệng là tập hợp nhóm bệnh trong khoang miệng, bao gồm ung thư 

lưỡi di động, sàn miệng, lợi hàm dưới, lợi hàm trên và vòm khẩu cái cứng, niêm mạc 

má trong, khe liên hàm, môi dưới, môi trên. [3] 

Một số loại thường gặp: ung thư lưỡi, ung thư sàn miệng, ung thư niêm mạc má [3] 

Mã ICD sử dụng [4] 

Stt Mã ICD Tên bệnh 

 C14 
U ác vị trí khác và không rõ ràng của môi, khoang miệng và 

hầu 

 C04 U ác của sàn miệng 

 C05 U ác của khẩu cái 

 C06 U ác của phần khác và không xác định của miệng 

 C08 U ác của các tuyến nước bọt chính khác và không xác định 

 C05.0 U ác của khẩu cái cứng 

 C00 U ác của môi 

 C00.0 U ác của môi phần ngoài môi trên 

 C00.1 U ác của môi phần ngoài môi dưới 

 C00.2 U ác của phần ngoài môi không xác định 

 C00.3 U ác của môi trên, mặt trong 

 C00.4 U ác của môi dưới, mặt trong 

 C00.5 U ác của môi, mặt trong không xác định 

 C00.6 U ác của mép môi 

 C00.8 U ác với tổn thương chồng lấn của môi 

 C00.9 U ác của môi, không xác định 

 C01 U ác của đáy lưỡi 



 
 

 C02 U ác của phần khác và không xác định của lưỡi 

 C02.0 U ác mặt lưng của lưỡi 

 C02.1 U ác bờ của lưỡi 

 C02.2 U ác mặt bụng của lưỡi 

 C02.3 U ác hai phần ba trước của lưỡi, phần không xác định 

 C02.8 U ác với tổn thương chồng lấn của lưỡi 

 C02.9 U ác của lưỡi không xác định 

 C03 U ác của nướu (lợi) răng 

 C03.0 U ác của nướu hàm trên 

 C03.1 U ác của nướu hàm dưới 

 C03.9 U ác của nướu, không xác định 

 C04.0 U ác của sàn trước miệng 

 C04.1 U ác của sàn miệng bên 

 C04.8 U ác với tổn thương chồng lấn của sàn miệng 

 C04.9 U ác của sàn miệng không xác định 

 C05.1 U ác của khẩu cái mềm 

 C05.2 U ác của lưỡi gà 

 C05.8 U ác với tổn thương chồng lấn của khẩu cái 

 C05.9 U ác của khẩu cái, không xác định 

 C06.0 U ác của niêm mạc má 

 C06.1 U ác của tiền đình của miệng 

 C06.2 U ác của vùng sau răng hàm 

 C06.8 
U ác với tổn thương chồng lấn của phần khác và không xác 

định của miệng 

 C06.9 U ác của miệng, không xác định 

II. NGUYÊN NHÂN 

1. Nguyên nhân bên trong [1] 

- Di truyền. 

- Nội tiết. 



 
 

2. Nguyên nhân bên ngoài. [1] 

- Tác nhân vật lý 

 + Bức xạ ion hóa. 

 + Bức xạ cực tím. 

- Tác nhân hóa học 

 + Thuốc lá. 

 + Người có thói quen ăn trầu thuốc. 

- Chế độ ăn uống và ô nhiễm thực phẩm 

+ Các chất bảo quản thực phẩm. 

+ Các thực phẩm hun khói, dưa khú… 

+ Các nấm mốc từ gạo, lạc... 

- Ung thư nghề nghiệp. Những người thường xuyên tiếp xúc với hóa chất, chất phóng 

xạ, Dioxin, thuốc trừ sâu diệt cỏ…. 

- Tác nhân sinh học: Virus gây ung thư. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

Chẩn đoán xác định dựa vào lâm sàng, các xét nghiệm cận lâm sàng, mô bệnh học.  

1.1. Chẩn đoán lâm sàng [3] 

Các triệu chứng của ung thư khoang miệng thường biểu hiện khi khối u đã xâm lấn 

rộng và đôi khi ở giai đoạn muộn.  

1.1.1. Triệu chứng cơ năng [3] 

Giai đoạn sớm:    

- Cảm giác vướng trong khoang miệng, có thể kèm theo nuốt đau.  

- Tăng tiết nước bọt, đôi khi có máu.  

- Nói khó.  

- Nhức đầu: lan tỏa, âm ỉ, thường ở một bên, đau lan lên tai.  

- Có thể phát hiện tình cờ khi đi khám một bệnh lí khác mà không có triệu chứng lâm 

sàng.  

Giai đoạn muộn:   



 
 

- Nhức đầu liên tục có lúc dữ dội, đau nhói lên tai.  

- Nói khó và đau.  

- Khạc ra đờm lẫn máu và có mùi hôi.  

- Nhiều bệnh nhân đến khám vì có hạch cổ.  

1.1.2. Thực thể [3] 

- Hình ảnh tổn thương thực thể dạng nụ sùi, loét, hoặc vừa sùi vừa loét, dễ chảy máu, 

bệnh nhân đau khi thăm khám chạm vào tổn thương, bờ không đều và thâm nhiễm 

cứng.  

- Các lưu ý khi thăm khám lâm sàng (dùng tay thăm khám để đánh giá tổn thương).  

- Đánh giá mức độ xâm lấn vào đường giữa, vào trong hay ra phía trước.  

- Mức độ xâm lấn vào phần lưỡi di động và phần lưỡi cố định.  

- Mức độ xâm lấn vào xương hàm và thâm nhiễm qua da.  

- Hệ hạch cổ: Thăm khám hạch góc hàm, hạch dưới cằm hai bên. Tính chất hạch 

thường chắc, bờ không đều, đôi khi thâm nhiễm, không di động.  

1.2. Các xét nghiệm cận lâm sàng  

1.2.1. Cận lâm sàng giúp chẩn đoán xác định [3] 

- Chẩn đoán tế bào học: [3] 

+ Quệt tế bào bong ở tổn thương khoang miệng tìm tế bào ung thư.  

+ Chọc hút kim nhỏ làm chẩn đoán tế bào ung thư tại hạch cổ.  

Chẩn đoán mô bệnh học: là xét nghiệm bắt buộc phải có để xác định chẩn đoán  

+ Sinh thiết trực tiếp u khoang miệng qua ống soi cứng hoặc mềm (Cần gây tê, nếu 

khó khăn phải gây mê đặc biệt với trường hợp u thâm nhiễm hoặc ở sâu).  

+ Sinh thiết hạch cổ nếu kết quả mô bệnh học u khoang miệng âm tính (chẩn đoán 

gián tiếp).  

- Chẩn đoán hình ảnh: quan trọng để đánh giá mức độ lan tràn cũng như giai đoạn 

bệnh  

+ Chụp Xquang tư thế Hirtz, Blondeaux (hiện nay ít làm vì giá trị chẩn đoán không 

cao).   



 
 

+ Chụp CT scan hoặc MRI vùng hàm mặt, nền sọ có sử dụng thuốc cản quang (có mở 

cửa sổ xương) để phát hiện và đánh giá mức độ xâm lấn của u nguyên phát.  

+ Siêu âm vùng cổ tìm hạch, siêu âm ổ bụng tìm di căn, chụp phổi thẳng tìm di căn.  

+ Xạ hình xương bằng máy SPECT, SPECT/CT với 99mTc-MDP để đánh giá tổn 

thương di căn xương, chẩn đoán giai đoạn bệnh trước điều trị, theo dõi đáp ứng điều 

trị, đánh giá tái phát và di căn.  

+ Xạ hình thận chức năng bằng máy SPECT, SPECT/CT với 99mTc-DTPA để đánh 

giá chức năng thận trước và sau điều trị.  

+ Chụp PET/CT với 18F-FDG trước điều trị để chẩn đoán u nguyên phát, chẩn đoán 

giai đoạn bệnh; chụp sau điều trị để theo dõi đáp ứng điều trị, đánh giá tái phát và di 

căn; mô phỏng lập kế hoạch xạ trị.  

- Xét nghiệm miễn dịch tìm virus Epstein Barr như IgA/VCA, IgA/EBNA… công 

thức máu, sinh hóa, điện tim… đánh giá tình trạng toàn thân.   

- Xét nghiệm chất chỉ điểm khối u (tumor marker): SCC; Cyfra 21-1; CEA; CA 19-9 

nhằm theo dõi đáp ứng điều trị, phát hiện tái phát, di căn xa.  

- Xét nghiệm giải trình tự nhiều gen.  

1.2.2. Cận lâm sàng giúp điều trị 

- Xét nghiệm huyết học: 

+ Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) 

+ Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) 

+ HIV, HbSAg, HCV 

- Xét nghiệm đông máu: 

+ Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ 

Prothrombin) bằng máy tự động 

+ Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial 

Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động 

+ Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- 

phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động 

+ Thời gian máu chảy phương pháp Duke 



 
 

+ Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) 

- Xét nhiệm sinh hóa: 

+ Glucose [Máu] 

+ Urê máu [Máu] 

+ Creatinin (máu) 

+ Albumin [Máu] 

+ Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-) [Máu] 

+ AST (GOT) [Máu] 

+ ALT (GPT) [Máu] 

+ Protein [Máu] 

- Xét nhiệm sinh hóa nước tiểu: tổng phân tích nước tiểu 10 thông số 

- XQ tim phổi,  

- Điện tâm đồ 

2. Chẩn đoán giai đoạn: (theo hệ thống TNM của AJCC-2017) [3] 

T: U nguyên phát:  

Tx Không đánh giá được u nguyên phát  

Tis Ung thư biểu mô tại chỗ  

T1 Khối u ≤2cm, xâm lấn sâu (deep of invasion) ≤5mm   

T2 Khối u ≤2cm với 5mm < xâm lấn sâu ≤10mm, hoặc 2cm < khối u ≤4cm và xâm 

lấn sâu ≤10mm.  

T3 Khối 2cm < khối u ≤4cm với xâm lấn sâu >10mm hoặc kích thước u >4cm nhưng 

10mm ≤ xâm lấn sâu.  

T4 U giai đoạn tiến xa  

T4a U >4cm, xâm lấn sâu >10mm hoặc xâm lấn cấu trúc liền kề (màng xương hàm 

dưới hay xương hàm trên, xoang hàm hay da mặt).  

T4b Khối u xâm lấn khoang cơ nhai, mỏm chân bướm, nền sọ hoặc vỏ bao động mạch 

cảnh.  

N: Hạch vùng (N):   

Nx Không đánh giá được hạch vùng  



 
 

N0 Không có hạch di căn  

N1 Di căn 1 hạch cùng bên ≤3cm, chưa phá vỡ vỏ hạch  

N2a Di căn 1 hạch cùng bên trên 3cm và dưới 6cm, chưa phá vỡ vỏ hạch  

N2b Di căn nhiều hạch cùng bên dưới 6cm, chưa phá vỡ vỏ hạch  

N2c Di căn hạch đối bên hoặc hai bên đường kính dưới 6cm, chưa phá vỡ vỏ hạch  

N3a Hạch đường kính trên 6cm, chưa phá vỡ vỏ hạch  

N3b Hạch bất kỳ đã phá vỡ vỏ, xâm lấn ngoài hạch  

M: Di căn xa  

Mx Không xác định được di căn xa  

M0 Không di căn xa 

M1 Di căn xa 

Phân loại giai đoạn:   

T N M Giai đoạn 

Tis N0 M0 0 

T1 N0 M0 I 

T2 N0 M0 II 

T3 N0 M0 III 

T1,2,3 N1 M0 III 

T4a N0,1 M0 IVA 

T1,2,3,4a N2 M0 IVA 

T N M Giai đoạn 

Tbất kỳ N3 M0 IVB 

T4b Nbất kỳ M0 IVB 

Tbất kỳ Nbất kỳ M1 IVC 

3. Chẩn đoán phân biệt 

- Áp tơ sàn miệng: thường là các vết loét nhỏ và tự khỏi sau 1 tuần. [2] 

- Herpes sàn miệng: thường có nhiều vết loét nhỏ và cũng tự khỏi sau 1 tuần. [2] 



 
 

- Săng giang mai: xét nghiệm thấy xoắn khuẩn giang mai. [2] 

- Hạch cổ viêm lao; tổn thương lao [3] 

- Hạch cổ di căn của các ung thư vùng đầu-cổ, hoặc hạch biểu hiện của bệnh ung thư 

hạch hệ thống (lymphoma). [3]  

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị [3] 

- Chỉ định điều trị dựa vào giai đoạn bệnh, Typ mô bệnh học, vị trí u nguyên phát, thể 

trạng chung người bệnh.  

- Phẫu thuật được ưu tiên lựa chọn ở giai đoạn sớm, kết hợp phẫu thuật tái tạo.  

- Xu hướng hiện nay là điều trị phối hợp nhiều phương pháp, trong đó phối hợp hóa 

xạ trị đồng thời mang lại kết quả tốt, nhất là với các ung thư ở giai đoạn toàn phát.   

- Chuẩn bị bệnh nhân:  

+ Chế độ dinh dưỡng: cho bệnh nhân các chế độ ăn đặc biệt, nhiều dinh dưỡng, khẩu 

phần cân đối.  

+ Điều trị các bệnh răng miệng và chăm sóc răng miệng trong quá trình điều trị.  

- Chuẩn bị tốt dụng cụ cố định bệnh nhân, tốt nhất dùng mặt nạ nhựa plastic đặc dụng.  

2. Điều trị cụ thể: 

2.1. Phác đồ điều trị theo giai đoạn bệnh [3] 

2.1.1. Ung thư giai đoạn I, II (T1,2N0M0)  

- Phẫu thuật cắt u, vét hạch cổ cùng bên hoặc đối bên. Nếu hạch cổ dương tính cân 

nhắc xạ trị bổ trợ, diện cắt dương tính cân nhắc hóa xạ trị bổ trợ.  

- Hóa xạ trị đồng thời trong trường hợp chống chỉ định phẫu thuật.  

2.1.2. Ung thư giai đoạn III, IVa  

- Phẫu thuật cắt u nguyên phát, vét hạch cổ cùng bên hoặc hai bên.  

- Trường hợp không có nguy cơ cao: xạ trị bổ trợ.  

- Trường hợp nguy cơ cao (diện cắt dương tính, còn hạch ngoại vi hoặc yếu tố nguy 

cơ khác): điều trị toàn thân kết hợp xạ trị bổ trợ.  

2.1.3. Ung thư giai đoạn IVb, IVc  

- Giai đoạn IVb: bệnh nhân có chống chỉ định phẫu thuật: hóa xạ trị đồng thời.  



 
 

- Giai đoạn IVc: điều trị hóa trị toàn thân hoặc chăm sóc giảm nhẹ.  

2.2. Phẫu thuật [2] 

- Phẫu thuật cắt rộng lấy bỏ toàn bộ tổn thương ung thư tới mô lành. 

- Phẫu thuật nạo vét lấy bỏ hạch vùng cổ. 

- Tái tạo vùng khuyết hổng bằng vạt phần mềm và/ hoặc xương có cuống mạch hoặc 

vạt từ xa với nối mạch vi phẫu. 

2.3. Thuốc điều trị:  kháng sinh, giảm đau, chống nề  

- Kháng sinh: Có thể sử dụng các loại kháng sinh phổ rộng và phối hợp kháng sinh 

sau để dự phòng và điều trị: [5] 

STT Nhóm thuốc Tên gốc Tên biệt dược 

 

 

 

 

1 

Nhóm Penicillin Amoxicillin Amoxicillin 500mg 

Ampicilin + sulbactam Ama Power 1.5g 

Amoxicilin + acid 

clavulanic 

Augmentin 325mg, 675mg, 1g 

Klamentin 325mg, 675mg, 1g 

Nhóm 

Cephalosporin  

thế hệ 2 

Cefamandole 1g Cefamandole 1g 

Cefoxitin 1g Optixitin 1g 

Cefoxitine Gerda 1g 

Ceforuxim 750mg Ceforuxim 750mg 

 

 

 

Nhóm 

Cephalosporin  

thế hệ 3 

Cefotiam 1g Cefopess 1g 

Vifortiam 1g 

Tiafo 1g 

Fiorela 1g 

Cefotaxim 1g Cefotaxim 1g 

Ceftriaxone 1g 

= Triaxone 1g 

Ceftriaxone 1g 

= Triaxone 1g 

Cefoperazone 1g; 2g Prazone S 2g 

Cefobid 2g 

Ceraapix 1g 

Cefoperazone Stada 1g 



 
 

Ceftazidim 1g Ceftazidim 1g 

Cefoperazone + 

Sulbactam 1,5g 

Cefoperazone + Sulbactam 

1,5g 

Nhóm 

Cephalosporin  

thế hệ 4 

Cefepime 1g Maxipime 1g 

2 Nhóm Quinolon Ciprofloxacin 200mg Ciprofloxacin 200mg 

Levofloxacin 750mg Levo gold 750mg 

3 Nhóm 5-Nitro-

Imidazol 

Metronidazol 500 mg Flagyl 500 mg 

Tinidazol 500 mg Tinidazol 500 mg 

Trong trường hợp nhiễm trùng vết mổ cần làm kháng sinh đồ, khi có kết quả kháng 

sinh đồ dùng theo kết quả kháng sinh đồ. 

- Giảm đau: Chọn 1 trong các loại sau: 

Stt Nhóm thuốc Tên gốc Tên biệt dược 

1 Dẫn xuất của Anilin Paracetamol 1g Paracetamol 1g 

2 Dẫn xuất của 

acid phenylacetic 

Diclophenac 75mg Voltarel 75 mg 

 

3 

 

Nhóm giảm đau chống viêm 

non steroid 

Meloxicam  Mobic 7,5mg 

 

Tenoxicam  

Co Tixil 20mg 

Tenoxicam 20mg 

Palitenox 

- Kháng viêm, giảm nề: Chọn 1 trong các loại sau: 

+ Methylprednisolone 40mg/ lọ: Liều thường dùng cho người lớn: 1 lọ / 24 giờ - tiêm 

mạch/tiêm bắp. 

+ Anpha chymotrypsin 5mg/lọ: liều dùng cho người lớn 1 lọ/ lần tiêm bắp, ngày 2 lần. 

+ Anphachymotrysin 4,2mg/viên: liều dùng người lớn2 viên/ lần ngày 2 lần, trẻ nhỏ 

uống ngày 1 viên/ lần ngày 2 lần. 

+ Aescinate natri 5mg: Chỉ được tiêm tĩnh mạch. 

Người lớn: Liều tối đa là 20 mg/ngày. 



 
 

Trẻ em từ 3-10 tuổi: Liều tối đa mỗi ngày 0.2 mg/kg trọng lượng cơ thể. 

Trẻ em từ 1-3 tuổi: Liều tối đa mỗi ngày 0.1 mg/kg trọng lượng cơ thể. 

- Dịch truyền:  

+ Natriclorid 0,9% truyền 60giot/ph 

+ Ringerlactat truyền 60 giọt/ph 

- Thuốc hỗ trợ nâng cao thể trạng: Chọn trong các loại 

+ Dd Vita plex 

+ Vitamin tổng hợp VitaminBI + VitaminB12 + VitaminB6. 

+ Vicomlex… 

- Có thể thêm các thuốc khác theo diễn biến của bệnh. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiến triển [2] 

Nếu phẫu thuật rộng cắt bỏ toàn bộ khối ung thư sớm thì tiên lượng sẽ tốt hơn. Tùy 

theo phẫu thuật ở giai đoạn nào của tổn thương ung thư mà thời gian sống của bệnh 

nhân kéo dài sau 5 năm khác nhau. Theo một số tác giả nước ngoài: 

Giai đoạn Thời gian sống sau 5 năm 

I 57 - 84 % 

II 49 - 70 % 

III 25 - 59 % 

IV 7 - 47 % 

2. Biến chứng 

- Bội nhiễm. 

- Chảy máu. 

- Di căn: tùy loại ung thư mà có thể di căn vào phổi, não, trung thất. 

VI. PHÒNG BỆNH [2] 

- Tuyên truyền tránh các yếu tố nguy cơ ung thư: hút thuốc, ăn trầu, tiếp xúc phóng 

xạ, hóa chất… 

- Khám chuyên khoa răng hàm mặt để phát hiện các tổn thương sớm và điều trị kịp 

thời.  



 
 

VII: TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Chẩn đoán tế bào học:   

- Quệt tế bào bong ở tổn thương khoang miệng tìm tế bào ung thư.  

- Chọc hút kim nhỏ làm chẩn đoán tế bào ung thư tại hạch cổ.  

Chẩn đoán mô bệnh học:   

- Sinh thiết trực tiếp u khoang miệng qua ống soi cứng hoặc mềm (Cần gây tê, nếu 

khó khăn phải gây mê đặc biệt với trường hợp u thâm nhiễm hoặc ở sâu).  

- Sinh thiết hạch cổ nếu kết quả mô bệnh học u khoang miệng âm tính (chẩn đoán gián 

tiếp).  
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U HỖN HỢP TUYẾN MANG TAI 

 

I. KHÁI NIỆM 

U hỗn hợp tuyến mang tai là u lành tính, nằm ở vùng tuyến mang tai, có thể trong hay 

ngoài tuyến. U phát triển chậm, dễ tái phát và có thể chuyển dạng thành ác tính [1] 

Bảng mã ICD [4] 

STT Mã ICD Tên bệnh 

1 D11.0 U lành của tuyến mang tai 

2 D11.7 U lành của tuyến nước bọt chính khác 

3 D11.9 U lành của tuyến nước bọt chính không đặc hiệu 

II. NGUYÊN NHÂN. 

U có nguồn gốc từ biểu mô ống tuyến và cơ biểu mô [1]. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng [1] 

* Giai đoạn đầu 

 - Mặt bình thường, không biến dạng. 

 - Vùng dưới dái tai, trước nắp tai hoặc phía trong góc hàm xuất hiện 1 khối nhỏ, 

đường kính nhỏ hơn 1cm, không đau, di động dễ, sờ chắc đều, da không dính với u. 

Ấn u vào xương hàm có thể cảm thấy như sụn trên xương (dấu hiệu Nelaton). 

 - Khám lỗ ống Stenon thấy bình thường. 

 - Không sờ thấy hạch ngoại vi. 

* Giai đoạn toàn phát 

 - U to dần, không đau. 

 - U ở vùng mang tai, làm biến dạng mặt. Màu sắc da phía trên u bình thường. 

 - Sờ u thấy ranh giới rõ, mật độ không đều, có chỗ rắn chắc, có chỗ mềm. 

*  Giai đoạn muộn 

 - U phát triển nhanh và gây đau. 



 
 

 - U dính với mô xung quanh, ranh giới không rõ và có thể có loét trên bề mặt u. 

 - Có thể có hạch ở vùng mang tai, dưới hàm và máng cảnh. 

 1.2. Cận lâm sàng [1] 

1.2.1: Cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán: 

* Chẩn đoán hình ảnh: 

 - MRI: thấy rõ hình ảnh khối u. 

 -  Siêu âm phần mềm: xác định hình ảnh, kích thước khối u. 

* Giải phẫu bệnh 

Chọc hút mô mềm: xác định tính chất khối u  

1.2.2. Cận lâm sàng phục vụ điều trị: 

* Xét nghiệm huyết học: 

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) 

- Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) 

- HIV, HbSAg, HCV 

* Xét nghiệm đông máu: 

- Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ 

Prothrombin) bằng máy tự động 

- Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial 

Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động 

- Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- 

phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động 

- Thời gian máu chảy phương pháp Duke 

- Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) 

* Xét nhiệm sinh hóa: 

- Glucose [Máu] 

- Urê máu [Máu] 

- Creatinin (máu) 

- Albumin [Máu] 

- Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-) [Máu] 



 
 

- AST (GOT) [Máu] 

- ALT (GPT) [Máu] 

- Protein [Máu] 

* Xét nhiệm sinh hóa nước tiểu: Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số 

* Chẩn đoán hình ảnh 

- XQ tim phổi,  

- Điện tim 

1.2.3. Cân lâm sàng phục vụ theo dõi điều trị 

Siêu âm phần mềm. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- U phần mềm vùng mang tai: siêu âm, MRI có hình ảnh khối u nằm ngoài tuyến. 

- U thần kinh vùng mang tai: phân biệt dựa vào kết quả giải phẫu bệnh lý [3]. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

Phẫu thuật cắt bỏ u và tuyến nước bọt mang tai, bảo tồn thần kinh VII, kháng sinh, 

giảm đau, giảm phù nề, nâng cao thể trạng. 

2. Điều trị cụ thể: 

a. Phẫu thuật u và tuyến nước bọt mang tai 

* Phương pháp phẫu thuật: Cắt u và tuyền có hoặc không bảo tồn dây tk VII. 

- Vô cảm. 

- Rạch da. 

- Bộc lộ u và tuyến. 

- Xác định các nhánh của dây thần kinh VII. 

- Cắt bỏ toàn bộ u và tuyến mang tai, có hoặc không bảo tồn các nhánh dây thần kinh 

VII. 

- Cầm máu.  

- Đặt dẫn lưu. 

- Khâu phục hồi theo giải phẫu. 

b. Thuốc điều trị 



 
 

* Kháng sinh: là kháng sinh dự phòng trước trong và sau phẫu thuật [5]. 

STT Nhóm thuốc Tên gốc Tên biệt dược 

1 Nhóm Penicillin Amoxicillin Amoxicillin 500mg 

Ampicilin 

+ sulbactam 

Ama Power 1.5g 

Amoxicilin + acid 

clavulanic 

Augmentin 325mg, 675mg, 

1g 

Klamentin  325mg, 675mg, 

1g 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 2 

Cefamandole 1g Cefamandole 1g 

Cefoxitin 1g Optixitin 1g 

Cefoxitine Gerda 1g 

Ceforuxim 750mg Ceforuxim 750mg 

 

 

 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 3 

Cefotiam 1g Cefopess 1g 

Vifortiam 1g 

Tiafo 1g 

Fiorela 1g 

Cefotaxim 1g Cefotaxim 1g 

Ceftriaxone 1g 

= Triaxone 1g 

Ceftriaxone 1g 

= Triaxone 1g 

Cefoperazone 1g; 2g Prazone S 2g 

Cefobid 2g 

Ceraapix 1g 

Cefoperazone Stada 1g 

Ceftazidim 1g Ceftazidim 1g 

Cefoperazone + 

Sulbactam 1,5g 

Cefoperazone + Sulbactam 

1,5g 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 4 

Cefepime 1g Maxipime 1g 



 
 

2  

Nhóm Quinolon 

Ciprofloxacin 200mg Ciprofloxacin 200mg 

Levofloxacin 750mg Levo gold 750mg 

3 Nhóm 5-Nitro-

Imidazol 

Metronidazol500mg Flagyl 500 mg 

Tinidazol 500 mg Tinidazol 500 mg 

* Giảm đau: Chọn 1 trong các loại sau: 

Stt Nhóm thuốc Tên gốc Tên biệt dược 

1 Dẫn xuất của Anilin Paracetamol 1g Paracetamol 1g 

2 Dẫn xuất của 

acid phenylacetic 

Diclophenac 75mg Voltarel 75 mg 

 

3 

 

Nhóm giảm đau chống viêm 

non steroid 

Meloxicam  Mobic 7,5mg 

 

Tenoxicam  

Co Tixil 20mg 

Tenoxicam 20mg 

Palitenox 

* Kháng viêm, giảm nề: Chọn 1 trong các loại sau: [5] 

 Người lớn Trẻ em 

Methylprednisolone 

40mg/ lọ 

1 lọ / 24 giờ - tiêm 

mạch/tiêm bắp. 

 

Anpha chymotrypsin 

5mg/lọ 

1 lọ/ lần tiêm bắp, 

ngày 2 lần. 

 

Anphachymotrysin 

4,2mg/viên 

2 viên/ lần ngày 2 

lần 

uống ngày 1 viên/ lần ngày 2 

lần. 

Aescinate natri 5mg     Chỉ 

được tiêm tĩnh mạch. 

Liều tối đa là 20 

mg/ngày. 

 

Trẻ em từ 3-10 tuổi: Liều tối 

đa mỗi ngày 0.2 mg/kg trọng 

lượng cơ thể. 

  Trẻ em từ 1-3 tuổi: Liều tối 

đa mỗi ngày 0.1 mg/kg trọng 

lượng cơ thể. 

* Thuốc hỗ trợ nâng cao thể trạng: Chọn trong các loại 

- Dd Vitaplex 



 
 

- Vitamin tổng hợp VitaminB1 + VitaminB12 + VitaminB6. 

- Vicomlex… 

Có thể thêm các thuốc khác theo diễn biến của bệnh [3]. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiến triển 

- Nếu phát hiện sớm, phẫu thuật triệt để thì sẽ có kết quả tốt. 

- Nếu phẫu thuật không triệt để, thì u dễ tái phát và có thể chuyển dạng thành ác tính. 

2. Biến chứng 

- Liệt dây VII [1]. 

- Nhiễm trùng vết mổ 

VI. PHÒNG BỆNH: 

Khám chuyên khoa răng hàm mặt định kỳ để phát hiện u sớm và điều trị kịp thời. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Lâm sàng: Sờ thấy khối u vùng tuyến mang tai. 

- Cận lâm sàng 

+ MRI: thấy rõ hình ảnh khối u. 

+  Siêu âm phần mềm: xác định hình ảnh, kích thước khối u. 

+ Chọc hút mô mềm: xác định tính chất khối u [3]. 

VII. TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

Bệnh nhân hết đau, giảm sưng 

Vết mổ sạch liền tốt [2] 
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5. Thông tư 30/2018/TT0BYT, phụ lục 1 trang 2->4. 

* Phẫu thuật cắt u tuyến mang tai từ 2 – 5cm (PT1039) 

* Phẫu thuật cắt u tuyến mang tai từ trên 5cm (PT 1183) 

* Phẫu thuật cắt u tuyến mang tai có hoặc không bảo tồn dây VII (PT1091) 

  



 
 

 

U TUYẾN NƯỚC BỌT DƯỚI HÀM 

 

I. KHÁI NIỆM 

Là khối u của tuyến nước bọt dưới hàm [1]. 

Bảng mã ICD [4]. 

Stt Mã ICD Tên bệnh 

1 D11.7 U lành của tuyến nước bọt chính khác 

2 D11.9 U lành của tuyến nước bọt chính không đặc hiệu 

II. NGUYÊN NHÂN 

Chưa rõ ràng [1]. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng  

1.1.1. Toàn thân 

Chỉ có biểu hiện toàn thân rõ rệt khi u bội nhiễm.  

1.1.2. Tại chỗ 

- Cơ năng 

 + Thường không đau hoặc đau ít. 

 + Khi u to gây khó ăn uống, nuốt, nói…. 

- Thực thể 

 + Khám thấy khối sưng vùng tuyến dưới hàm ranh giới rõ, mật độ chắc, di động cùng 

với tuyến, da trên u bình thường nếu không bội nhiễm 

 + Trong miệng có thể sờ thấy u ở sàn miệng. 

1.2. Cận lâm sàng. 

1.2.1 Cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán: 

- Chẩn đoán hình ảnh 

 + MRI: thấy rõ hình ảnh khối u. 

 +  Siêu âm phần mềm: xác định hình ảnh, kích thước khối u. 



 
 

- Giải phẫu bệnh: Chọc hút mô mềm: xác định tính chất khối u  

1.2.2 Cận lâm sàng phục vụ điều trị: 

* Xét nghiệm huyết học: 

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) 

- Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) 

- HIV, HbSAg, HCV 

* Xét nghiệm đông máu: 

- Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ 

Prothrombin) bằng máy tự động 

- Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial 

Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động 

- Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- 

phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động 

- Thời gian máu chảy phương pháp Duke 

- Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) 

* Xét nhiệm sinh hóa: 

- Glucose [Máu] 

- Urê máu [Máu] 

- Creatinin (máu) 

- Albumin [Máu] 

- Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-) [Máu] 

- AST (GOT) [Máu] 

- ALT (GPT) [Máu] 

- Protein [Máu] 

* Xét nhiệm sinh hóa nước tiểu: Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số 

* Chẩn đoán hình ảnh: XQ tim phổi, Điện tim 

1.2.3. Cân lâm sàng phục vụ theo dõi điều trị 

Siêu âm phần mềm [3]. 

2. Chẩn đoán phân biệt 



 
 

- Hạch viêm dưới hàm: ranh giới phân biệt với tuyến. 

- Viêm tuyến mạn tính: tuyến phì đại và xơ hoá [1]. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

- Cắt toàn bộ u và tuyến dưới hàm tương ứng. 

- Kháng sinh, chống viêm, giảm đau. 

- Nâng cao thể trạng 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Phẫu thuật cắt bỏ u, tuyến dưới hàm: 

Phương pháp phẫu thuật:  

- Vô cảm. 

- Rạch da vùng dưới hàm. 

- Bóc tách bộc lộ u và tuyến. 

- Cắt toàn bộ u và tuyến dưới hàm tương ứng. 

- Kiểm soát vùng phẫu thuật. 

- Đặt dẫn lưu kín. 

- Khâu phục hồi [3] 

2.2. Thuốc điều trị 

* Kháng sinh: kháng sinh sử dụng là kháng sinh dự phòng trước, trong và sau phẫu 

thuật. 

STT Nhóm thuốc Tên gốc Tên biệt dược 

 

 

 

 

1 

Nhóm Penicillin Amoxicillin Amoxicillin 500mg 

Ampicilin 

+ sulbactam 

Ama Power 1.5g 

Amoxicilin + acid 

clavulanic 

Augmentin 325mg, 675mg, 

1g 

Klamentin  325mg, 675mg, 

1g 

Nhóm Cephalosporin  Cefamandole 1g Cefamandole 1g 



 
 

thế hệ 2 Cefoxitin 1g Optixitin 1g 

Cefoxitine Gerda 1g 

Ceforuxim 750mg Ceforuxim 750mg 

 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 3 

Cefotiam 1g Cefopess 1g 

Vifortiam 1g 

Tiafo 1g 

Fiorela 1g 

Cefotaxim 1g Cefotaxim 1g 

Ceftriaxone 1g 

= Triaxone 1g 

Ceftriaxone 1g 

= Triaxone 1g 

Cefoperazone 1g; 2g Prazone S 2g 

Cefobid 2g 

Ceraapix 1g 

Cefoperazone Stada 1g 

Ceftazidim 1g Ceftazidim 1g 

Cefoperazone + 

Sulbactam 1,5g 

Cefoperazone + Sulbactam 

1,5g 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 4 

Cefepime 1g Maxipime 1g 

2 Nhóm Quinolon Ciprofloxacin 200mg Ciprofloxacin 200mg 

Levofloxacin 750mg Levo gold 750mg 

3 Nhóm 5-Nitro-

Imidazol 

Metronidazol 500 mg Flagyl 500 mg 

Tinidazol 500 mg Tinidazol 500 mg 

* Giảm đau: Chọn 1 trong các loại sau: 

Stt Nhóm thuốc Tên gốc Tên biệt dược 

1 Dẫn xuất của Anilin Paracetamol 1g Paracetamol 1g 

2 Dẫn xuất của 

acid phenylacetic 

Diclophenac 75mg Voltarel 75 mg 
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Nhóm giảm đau chống 

viêm non steroid 

Meloxicam  Mobic 7,5mg 

 

Tenoxicam  

Co Tixil 20mg 

Tenoxicam 20mg 

Palitenox 

* Chống viêm, giảm nề: Chọn 1 trong các loại sau: [5] 

 Người lớn Trẻ em 

Methylprednisolone 

40mg/ lọ 

1 lọ / 24 giờ - tiêm 

mạch/tiêm bắp. 

 

Anpha chymotrypsin 

5mg/lọ 

1 lọ/ lần tiêm bắp, 

ngày 2 lần. 

 

Anphachymotrysin 

4,2mg/viên 

2 viên/ lần ngày 2 lần uống ngày 1 viên/ lần ngày 2 lần. 

Aescinate natri 5mg     

Chỉ được tiêm tĩnh 

mạch. 

Liều tối đa là 20 

mg/ngày. 

 

Trẻ em từ 3-10 tuổi: Liều tối đa 

mỗi ngày 0.2 mg/kg trọng lượng 

cơ thể. 

  Trẻ em từ 1-3 tuổi: Liều tối đa 

mỗi ngày 0.1 mg/kg trọng lượng 

cơ thể. 

* Thuốc hỗ trợ nâng cao thể trạng: Chọn trong các loại 

Dd Vitaplex 

Vitamin tổng hợp VitaminB1 + VitaminB12 + VitaminB6. 

Vicomlex… 

Có thể thêm các thuốc  khác theo diễn biến của bệnh. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1.Tiến triển 

- Nếu phát hiện sớm, phẫu thuật triệt để thì sẽ có kết quả tốt. 

- Nếu phẫu thuật không triệt để, thì u dễ tái phát và có thể chuyển dạng thành ác tính. 

2. Biến chứng 

- Nhiễm trùng vết mổ. 



 
 

- Chảy máu sau mổ. 

- Dị cảm lưỡi 

VI. PHÒNG BỆNH 

  Khám chuyên khoa răng hàm mặt định kỳ để phát hiện u sớm và điều trị kịp thời. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Lâm sàng: Sờ thấy khối u vùng dưới hàm 

- Cận lâm sàng 

+ MRI: thấy rõ hình ảnh khối u. 

+  Siêu âm phần mềm: xác định hình ảnh, kích thước khối u. 

+ Chọc hút mô mềm: xác định tính chất khối u [1]. 

VII. TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

- Bệnh nhân hết đau, giảm sưng 

- Vết mổ sạch liền tốt [2]. 
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5. Thông tư 30/2018/TT0BYT, phụ lục 1 trang 2->4. 

Phẫu thuật cắt bỏ u tuyến dưới hàm (PT1604) 

Phẫu thuật cắt tuyến dưới hàm (PT1090) 

  



 
 

 

ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG HÀM TRÊN 

 

I. ĐỊNH NGHĨA  

Là tổn thương gãy, làm mất sự liên tục của xương hàm trên. [1] 

Các mã ICD sử dụng [5] 

STT MÃ ICD TÊN BỆNH 

1 S02.4 Gãy xương gò má và gãy xương hàm trên 

 S02.40 Gãy xương gò má và gãy xương hàm trên gãy kín 

 S02.41 Gãy xương gò má và gãy xương hàm trên gãy hở 

2 S02.7 Vỡ nhiều mảnh của xương sọ và xương mặt 

 S02.70 Vỡ nhiều mảnh của xương sọ và xương mặt gãy kín 

 S02.71 Vỡ nhiều mảnh của xương sọ và xương mặt gãy hở 

3 S02.8 Vỡ các xương khác của sọ và mặt 

 S02.80 Vỡ các xương khác của sọ và mặt 

 S02.81 Vỡ các xương khác của sọ và mặt 

4 S02.9 Vỡ các xương sọ và mặt, phần không xác định 

 S02.90 Vỡ các xương sọ và mặt, phần không xác định, vỡ kín 

 S02.91 Vỡ các xương sọ và mặt, phần không xác định, vỡ hở 

II. NGUYÊN NHÂN  

- Tai nạn giao thông [1]. 

- Tai nạn lao động [1]. 

- Tai nạn sinh hoạt [1]. 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định [2] 

1.1. Triệu chứng lâm sàng 

- Biến dạng vùng má, mũi: lõm, lệch, sưng, bầm mi dưới, góc trong mắt, môi trên. 

- Chảy máu mũi. 

- Chảy nước mắt một bên. 



 
 

- Sờ nắn, ấn đau chổ gãy 

- Gãy răng, gãy xương ổ răng. 

- Dị cảm mặt (bên gãy). 

- Song thị. 

- Gãy LeFort III (tách rời sọ mặt trên xương gò má): dấu mắt kính râm, đau đường nối 

trán mũi. 

1.2 Cận lâm sàng 

1.2.1.  Cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán xác định [2] 

Các phim được sử dụng gồm CT Scanner hàm mặt, mặt nghiêng, Blondeau, Hirtz, 

toàn cảnh có thể thấy 1 hoặc nhiều hình ảnh sau: 

- Thấy hình ảnh đường gãy vùng cành lên xương hàm trên.  

- Hình ảnh tổn thương thành trước xoang, mờ xoang hàm. 

- Hình ảnh tổn thương bờ dưới ổ mắt. 

- Hình ảnh tổn thương mỏm khẩu cái. 

- Hình ảnh tổn thương dọc giữa hay dọc bên xương hàm trên. 

- Hình ảnh đường gãy ngang qua trên cuống răng. Gãy 1/3 dưới chân bướm. 

- Hình ảnh đường gãy qua giữa xương chính mũi qua mỏm lên xương hàm trên, qua 

xương lệ ra ngoài cắt bờ dưới hốc mắt cạnh hoặc qua lỗ dưới ổ mắt, cắt qua 1/3 giữa 

xương chân bướm ngoài. Có hình ảnh mờ xoang hàm. 

- Hình ảnh đường gãy qua xương chính mũi sát chỗ nối trán - mũi đến mỏm lên xương 

hàm trên, cắt qua 1/3 trên xương chân bướm ngoài. Cắt rời xương tiếp gò má. 

1.2.2. Cận lâm sàng giúp điều trị 

* Xét nghiệm huyết học: 

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) 

- Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) 

- HIV, HbSAg, HCV 

* Xét nghiệm đông máu: 

- Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ 

Prothrombin) bằng máy tự động 



 
 

- Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial 

Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động 

- Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- 

phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động 

- Thời gian máu chảy phương pháp Duke 

- Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) 

* Xét nhiệm sinh hóa: 

- Glucose [Máu] 

-  Urê máu [Máu] 

-  Creatinin (máu) 

-  Albumin [Máu] 

- Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-) [Máu] 

-AST (GOT) [Máu] 

- ALT (GPT) [Máu] 

- Protein [Máu] 

* Xét nhiệm sinh hóa nước tiểu: Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số 

* Chẩn đoán hình ảnh 

- Điện tim thường 

- Siêu âm tim 

- XQ Ngực thẳng 

1.2.3. Các xét nghiệm theo dõi và tiên lượng phẫu thuật 

- XQ: răng toàn cảnh, Blondeaux – Hirtz 

- Các xét nghiệm chuyên khoa khác nếu cần 

2. Chẩn đoán phân biệt [2] 

Gãy xương hàm trên luôn có các triệu chứng lâm sàng và X quang rõ rệt nên không 

cần chẩn đoán phân biệt. Lưu ý: phát hiện các trường hợp có chấn thương sọ não kèm 

theo để xử trí thích hợp. 

3. Các thể lâm sàng 

3.1. Gãy bộ phận (gãy một phần): [1], [2] 



 
 

- Gãy mỏm trên: tổn thương tuyến lệ, gãy xương chính mũi. 

- Lún hố nanh: dị cảm. 

- Gãy bờ dưới ổ mắt và sàn ổ mắt 

- Gãy xương ổ răng 

- Khoảng hở giữa 2 răng nơi đường gãy biến dạng hình bậc thang. 

- Hạn chế há miệng (khi có mõm vẹt chạm vào trong xương gò má) 

- Di động bất thường giữa 2 đường gãy. 

- Chảy máu từ cả 2 hốc mũi. 

- Gãy mỏm khẩu cái và vòm khẩu cái ở trẻ em. 

3.2. Gãy toàn bộ (gãy tách rời) [1], [2] 

Bệnh nhân có thể bị choáng, hoặc kèm chấn thương sọ não. Tùy đường gãy mà có các 

biểu hiện tại chỗ khác nhau. 

3.2.1. Gãy dọc 

- Lâm sàng 

+ Chảy máu mũi, miệng. 

+ Khớp cắn sai. 

+ Khe giữa hai răng cửa giữa hoặc răng cửa bên rộng ra. 

+ Dọc giữa vòm miệng thấy đường bầm tím hoặc rách niêm mạc. 

+ Khám xương hàm trên thấy di động. 

- X quang: CT Scanner, Blondeau, Belot hàm trên: có hình ảnh tổn thương dọc giữa 

hay dọc bên xương hàm trên. 

3.2.2. Gãy ngang  

Có 3 thể gãy 

- Gãy Lefort I 

+ Bầm tím môi trên và ngách lợi. 

+ Khớp cắn sai, há miệng hạn chế. 

+ Đau khi ấn dọc từ gai mũi trước đến lồi củ xương hàm trên. 

+ Di động xương hàm trên khi khám. 



 
 

+ X-quang: CT Scanner, phim mặt thẳng và nghiêng: có hình ảnh đường gãy ngang 

qua trên cuống răng. Gãy 1/3 dưới chân bướm. 

- Gãy Lefort II 

+ Mặt sưng nề, tụ máu màng tiếp hợp và ổ mắt hai bên. 

+ Chảy máu tươi qua mũi. 

+ Khớp cắn sai. 

+ Có dấu hiệu di động xương hàm trên. 

+ X quang: CT scanner, phim mặt thẳng và nghiêng, Blondeau: có hình ảnh đường 

gãy qua giữa xương chính mũi qua mỏm lên xương hàm trên, qua xương lệ ra ngoài 

cắt bờ dưới hốc mắt cạnh hoặc qua lỗ dưới ổ mắt, cắt qua 1/3 giữa xương chân bướm 

ngoài. Có hình ảnh mờ xoang hàm. 

- Gãy Lefort III 

+ Mặt phù nề to, bầm tím quanh hốc mắt hai bên, tụ máu màng tiếp hợp, song thị. 

+ Khớp cắn sai, tầng giữa mặt bị đẩy tụt và ra sau xuống dưới. 

+ Có thể sở thấy các đầu xương di lệch. 

+ X quang: Tư thế mặt thẳng, nghiêng, Blondeau, Hizt hoặc C.T. Scaner: có hình ảnh 

đường gãy qua xương chính mũi sát chỗ nối trán - mũi đến mỏm lên xương hàm trên, 

cắt qua 1/3 trên xương chân bướm ngoài. Cắt rời xương tiếp gò má. 

IV. ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG HÀM TRÊN  

1. Hướng điều trị  

- Điều trị bảo tồn 

- Phẫu thuật nâng chỉnh xương 

- Phẫu thuật kết hợp xương gãy bằng chỉ thép, nẹp vis hợp kim hoặc nẹp vis tự tiêu 

- Kháng sinh, chống viêm, giảm đau 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Điều trị toàn thân 

Kháng sinh, chống viêm, chống nề, giảm đau, nâng cao thể trạng,  

*  Kháng sinh: Có thể sử dụng các loại kháng sinh sau để điều trị: [4] 

 



 
 

STT Nhóm thuốc Tên gốc Tên biệt dược 

 

 

 

 

1 

Nhóm Penicillin Amoxicillin Amoxicillin 500mg 

Ampicilin + sulbactam Ama Power 1.5g 

Amoxicilin + acid 

clavulanic 

Augmentin 325mg, 

675mg, 1g 

Klamentin  325mg, 

675mg, 1g 

 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 2 

Cefamandole 1g Cefamandole 1g 

Cefoxitin 1g Optixitin 1g 

Cefoxitine Gerda 1g 

Ceforuxim 750mg Ceforuxim 750mg 

 

 

 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 3 

Cefotiam 1g Cefopess 1g 

Vifortiam 1g 

Tiafo 1g 

Fiorela 1g 

Cefotaxim 1g Cefotaxim 1g 

Ceftriaxone 1g 

= Triaxone 1g 

Ceftriaxone 1g 

= Triaxone 1g 

Cefoperazone 1g; 2g Prazone S 2g 

Cefobid 2g 

Ceraapix 1g 

Cefoperazone Stada 1g 

Ceftazidim 1g Ceftazidim 1g 

Cefoperazone + 

Sulbactam 1,5g 

Cefoperazone + 

Sulbactam 1,5g 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 4 

Cefepime 1g Maxipime 1g 

2 Nhóm Quinolon Ciprofloxacin 200mg Ciprofloxacin 200mg 



 
 

Levofloxacin 750mg Levo gold 750mg 

3 Nhóm 5-Nitro-Imidazol Metronidazol 500 mg Flagyl 500 mg 

Tinidazol 500 mg Tinidazol 500 mg 

Trong trường hợp gãy xương hở hoặc nhiễm trùng vết mổ cần làm kháng sinh đồ, khi 

có kết quả kháng sinh đồ dùng kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ. 

* Giảm đau: Chọn 1 trong các loại sau: 

Stt Nhóm thuốc Tên gốc Tên biệt dược 

1 Dẫn xuất của Anilin Paracetamol 1g Paracetamol 1g 

2 Dẫn xuất của 

acid phenylacetic 

Diclophenac 75mg Voltarel 75 mg 

 

3 

 

Nhóm giảm đau 

chống viêm non 

steroid 

Meloxicam  Mobic 7,5mg 

 

Tenoxicam  

Co Tixil 20mg 

Tenoxicam 20mg 

Palitenox 

* Kháng viêm, giảm nề: Chọn 1 trong các loại sau: 

- Methylprednisolone 40mg/ lọ: Liều thường dùng cho người lớn: 1 lọ / 24 giờ - tiêm 

mạch/tiêm bắp. 

- Anpha chymotrypsin 5mg/lọ: liều dùng cho người lớn 1 lọ/ lần tiêm bắp, ngày 2 lần. 

- Anphachymotrysin 4,2mg/viên: liều dùng người lớn2 viên/ lần ngày 2 lần, trẻ nhỏ 

uống ngày 1 viên/ lần ngày 2 lần. 

- Aescinate natri 5mg: Chỉ được tiêm tĩnh mạch. 

+ Người lớn: Liều tối đa là 20 mg/ngày. 

+ Trẻ em từ 3-10 tuổi: Liều tối đa mỗi ngày 0.2 mg/kg trọng lượng cơ thể. 

+ Trẻ em từ 1-3 tuổi: Liều tối đa mỗi ngày 0.1 mg/kg trọng lượng cơ thể. 

Thuốc hỗ trợ nâng cao thể trạng: Chọn trong các loại 

 + Dd Vita plex 

 + Vitamin tổng hợp VitaminBI + VitaminB12 + VitaminB6. 

 + Vicomlex… 

 - Có thể thêm các thuốc khác theo diễn biến của bệnh. 



 
 

2.2. Điều trị nội khoa - nâng đỡ 

- Vật lý trị liệu (chườm lạnh, chườm ấm) 

- Chống phù nề (Kháng viêm dạng men, Corticoides) 

- Tâm lý 

- Hướng dẫn chăm sóc răng miệng (Chải răng, dùng thuốc súc miệng Chlorexidine). 

2.3. Điều trị ngoại khoa:  

Phẫu thuật càng sớm càng tốt khi tình trạng toàn thân ổn tốt nhất là không quá 7 ngày 

sau chấn thương 

2.3.1. Gãy bộ phận 

- Gãy mỏm xương hàm trên (kèm gãy xương chính mũi): Nâng chỉnh xương, nẹp vis. 

- Lún hố nanh: Phẫu thuật bỏ xương vụn, đặt lại mảnh xương lớn mở thông và dẫn 

lưu xoang. 

- Gãy bờ dưới ổ mắt, sàn ổ mắt: 

+ Nắn chỉnh bằng phẫu thuật 

+ Trường hợp song thị, lõm mắt thì phẫu thuật đưa tổ chức hốc mắt lên 

- Gãy xương ổ răng: 

+ Cố định cung, máng, lưới, nẹp-vis 

+ Kiểm tra tủy răng liên hệ 

- Gãy mỏm khẩu cái và vòm khẩu cái ở trẻ em: Khâu tạo hình 

2.3.2. Gãy toàn bộ 

Gãy dọc: 

Buộc chỉ thép vùng răng 3 đến răng 6 hai bên, kéo vào (có thể qua lưới thép). 

- Cung + thun kéo 

- Máng + ốc chỉnh. 

Gãy ngang:  

Cố định vào sọ 

Lefort I: 

- Cố định ngoài sọ (dùng mủ thạch cao ở đầu, cung thép trong miệng) 

- Cột treo (treo Adams cung tiếp, bờ dưới hoặc bờ ngoài hốc mắt) 



 
 

- Phẫu thuật kết hợp xương chỉ thép, nẹp vít hợp kim, nẹp vít tự tiêu 

Lefort II, III 

- Lún hàm trên ra sau, dùng kềm Rowe - Killey kẹp kéo ra hoặc luồn ống Nélaton từ 

mũi xuống họng kéo ra (dưới gây mê) 

- Treo Adams (mấu mắt ngoài xương trán). 

- Phẫu thuật kết hợp xương chỉ thép, nẹp vít hợp kim, nẹp vít tự tiêu. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiên lượng 

- Điều trị sớm và đúng nguyên tắc sẽ cho kết quả tốt. 

- Điều trị muộn và sai nguyên tắc có thể gây ra tai biến, di chứng trầm trọng, làm ảnh 

hưởng đến chức năng, thẩm mỹ. 

2. Biến chứng và điều trị biến chứng: 

- Viêm xoang hàm: điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật 

- Viêm màng não ngược dòng: (chuyển Bệnh nhân điều tiị theo chuyên khoa) 

- Chậm Cal xương do nắn chỉnh không tốt, suy nhược cơ thể: nắn chỉnh lại đúng vị trí 

và cố định vững hơn, nâng cao thể trạng cho bệnh nhân bằng chế độ dinh dưỡng hợp 

lý. 

- Dị cảm (vùng dưới ổ mắt, gò má thái dương), đau mất vị giác, khứu giác...: điều trị 

nội khoa có thể kết hợp vật lý trị liệu. 

- Tổn thương mắt và vùng phụ cận: phối hợp điều trị với chuyên khoa mắt. 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông 

- Người lao động được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Biến dạng vùng má, mũi: lõm, lệch, sưng, bầm mi dưới, góc trong mắt, môi trên. 

- Chảy máu mũi. 

- Chảy nước mắt một bên. 

- Sờ nắn, ấn đau chổ gãy 

- Gãy răng, gãy xương ổ răng. 



 
 

- Dị cảm mặt (bên gãy). 

- Song thị. 

- Gãy LeFort III (tách rời sọ mặt trên xương gò má): dấu mắt kính râm, đau đường nối 

trán mũi. 

- Phát hiện đường thấu quang trên phim X quang. 

VIII. TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

- Toàn thân ổn định (Không sốt, chỉ số sinh tồn ổn định) 

- Mặt cân đối hoặc biến dạng nhẹ. 

- Vết mổ khô, liền sẹo. 

- Sờ nắn vết mổ không đau hoặc đau ít. 

- Há miệng > 2cm nếu không cố định hàm 

- Khớp cắn đúng. 
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ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG HÀM DƯỚI 

 

I. ĐỊNH NGHĨA 

Là tổn thương gãy, làm mất sự liên tục của xương hàm dưới [1]. 

Các mã ICD sử dụng [5] 

STT MÃ ICD TÊN BỆNH 

 S02.6 Gãy xương hàm dưới 

 S02.60 Gãy xương hàm dưới, gãy kín 

 S02.61 Gãy xương hàm dưới, gãy hở 

II NGUYÊN NHÂN 

- Tai nạn giao thông [1]. 

- Tai nạn lao động [1]. 

- Tai nạn sinh hoạt [1]. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định [2] 

1.1. Triệu chứng lâm sàng  

- Sưng nề và tụ máu: Tùy theo vị trí, mức độ chấn thương mà dấu hiệu sưng nề và tụ 

máu có những mức độ nhiều ít khác nhau, có thể gặp ở ngoài hoặc trong miệng. 

- Gián đoạn và đau chói bờ xương hàm dưới. 

- Gián đoạn và di lệch cung răng. 

- Sai khớp cắn. 

- Lung lay răng và khối xương ổ răng. 

- Có dấu hiệu di động của hai đầu xương gãy khi khám. 

- Rối loạn vận động hàm dưới: há miệng hạn chế, lệch hàm sang bên khi há miệng. 

- Dị cảm: thường biểu hiện tê môi dưới, da vùng cằm. 

- Có thể có tràn khí dưới da: sờ nắn có cảm giác lép bép hơi. 

1.2. Cận lâm sàng 

1.2.1. Cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán xác định [1][2] 



 
 

Các phim được sử dụng gồm CT Scanner hàm mặt, mặt nghiêng, Blondeau, Hirtz, 

toàn cảnh có thể thấy 1 hoặc nhiều hình ảnh sau: 

- Gián đoạn từng phần: Xương ổ răng, vỡ lồi cầu, mỏm vẹt, bờ dưới XHD, xuyên 

thủng xương. 

- Gián đoạn toàn bộ: 

+ Một đường: vùng giữa, vùng bên, vùng góc hàm, cành lên, lồi cầu. 

+ Hai đường: đối xứng, không đối xứng. 

+ Ba đường: phức tạp. 

 

 

1.2.2. Cận lâm sàng giúp điều trị 

* Xét nghiệm huyết học: 

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) 

- Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) 

- HIV, HbSAg, HCV 

* Xét nghiệm đông máu: 



 
 

- Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ 

Prothrombin) bằng máy tự động 

- Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial 

Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động 

- Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- 

phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động 

- Thời gian máu chảy phương pháp Duke 

- Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) 

 * Xét nhiệm sinh hóa: 

- Glucose [Máu] 

- Urê máu [Máu] 

- Creatinin (máu) 

- Albumin [Máu] 

- Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-) [Máu] 

- AST (GOT) [Máu] 

- ALT (GPT) [Máu] 

- Protein [Máu] 

* Xét nhiệm sinh hóa nước tiểu: Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số 

* Chẩn đoán hình ảnh 

- Điện tim thường 

- Siêu âm tim 

- XQ Ngực thẳng 

1.2.3. Các xét nghiệm theo dõi và tiên lượng phẫu thuật 

- XQ: Răng toàn cảnh, Blondeaux – Hirtz 

- Các xét nghiệm chuyên khoa khác nếu cần 

2. Chẩn đoán phân biệt [2] 

Gãy xương hàm dưới luôn có các triệu chứng lâm sàng và X quang rõ rệt nên không 

cần chẩn đoán phân biệt. 

3. Các thể lâm sàng 



 
 

3.1 Gãy từng phần 

- Gãy xương ổ răng 

- Gãy lồi cầu 

- Gãy mỏm vẹt 

- Gãy bờ dưới XHD 

- Xuyên thủng xương 

3.2 Gãy toàn bộ 

- Một đường: Gãy vùng giữa, vùng bên, vùng góc hàm, cành lên, lồi cầu. 

- Hai đường: Gãy đối xứng, không đối xứng. 

- Ba đường: Gãy phức tạp. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị  

- Điều trị bảo tồn 

- Phẫu thuật nâng chỉnh xương 

- Phẫu thuật kết hợp xương gãy bằng chỉ thép, nẹp vis hợp kim hoặc nẹp vis tự tiêu 

- Kháng sinh, chống viêm, giảm đau 

2. Điều trị cụ thể: 

2.1. Điều trị toàn thân:  

Kháng sinh, chống viêm, chống nề, giảm đau, nâng cao thể trạng,  

- Kháng sinh: Có thể sử dụng các loại kháng sinh sau để điều trị: [4] 

STT Nhóm thuốc Tên gốc Tên biệt dược 

 

 

 

 

1 

Nhóm Penicillin Amoxicillin Amoxicillin 500mg 

Ampicilin 

+ sulbactam 

Ama Power 1.5g 

Amoxicilin + acid 

clavulanic 

Augmentin 325mg, 

675mg, 1g 

Klamentin  325mg, 

675mg, 1g 

 Cefamandole 1g Cefamandole 1g 



 
 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 2 

Cefoxitin 1g Optixitin 1g 

Cefoxitine Gerda 1g 

Ceforuxim 750mg Ceforuxim 750mg 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 3 

Cefotiam 1g Cefopess 1g 

Vifortiam 1g 

Tiafo 1g 

Fiorela 1g 

Cefotaxim 1g Cefotaxim 1g 

Ceftriaxone 1g 

= Triaxone 1g 

Ceftriaxone 1g 

= Triaxone 1g 

Cefoperazone 1g; 2g Prazone S 2g 

Cefobid 2g 

Ceraapix 1g 

Cefoperazone Stada 1g 

Ceftazidim 1g Ceftazidim 1g 

Cefoperazone + 

Sulbactam 1,5g 

Cefoperazone + 

Sulbactam 1,5g 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 4 

Cefepime 1g Maxipime 1g 

2 Nhóm Quinolon Ciprofloxacin 200mg Ciprofloxacin 200mg 

Levofloxacin 750mg Levo gold 750mg 

3  

Nhóm 5-Nitro-Imidazol 

Metronidazol 500 mg Flagyl 500 mg 

Tinidazol 500 mg Tinidazol 500 mg 

Trong trường hợp gãy xương hở hoặc nhiễm trùng vết mổ cần làm kháng sinh đồ, khi 

có kết quả kháng sinh đồ dùng theo kết quả kháng sinh đồ. 

- Giảm đau: Chọn 1 trong các loại sau: 

STT Nhóm thuốc Tên gốc Tên biệt dược 

1 Dẫn xuất của Anilin Paracetamol 1g Paracetamol 1g 



 
 

2 Dẫn xuất của 

acid phenylacetic 

Diclophenac 

75mg 

Voltarel 75 mg 

3 Nhóm giảm đau chống viêm 

non steroid 

Meloxicam  Mobic 7,5mg 

 

Tenoxicam  

Co Tixil 20mg 

Tenoxicam 20mg 

Palitenox 

- Kháng viêm, giảm nề: Chọn 1 trong các loại sau: 

 + Methylprednisolone 40mg/ lọ: Liều thường dùng cho người lớn: 1 lọ / 24 giờ - tiêm 

mạch/tiêm bắp. 

 + Anpha chymotrypsin 5mg/lọ: liều dùng cho người lớn 1 lọ/ lần tiêm bắp, ngày 2 

lần. 

 + Anphachymotrysin 4,2mg/viên: liều dùng người lớn2 viên/ lần ngày 2 lần, trẻ nhỏ 

uống ngày 1 viên/ lần ngày 2 lần. 

 + Aescinate natri 5mg: Chỉ được tiêm tĩnh mạch. 

   Người lớn: Liều tối đa là 20 mg/ngày. 

   Trẻ em từ 3-10 tuổi: Liều tối đa mỗi ngày 0.2 mg/kg trọng lượng cơ thể. 

  Trẻ em từ 1-3 tuổi: Liều tối đa mỗi ngày 0.1 mg/kg trọng lượng cơ thể. 

Thuốc hỗ trợ nâng cao thể trạng: Chọn trong các loại 

 + Dd Vita plex 

 + Vitamin tổng hợp VitaminBI + VitaminB12 + VitaminB6. 

 + Vicomlex… 

 - Có thể thêm các thuốc khác theo diễn biến của bệnh. 

2.2. Điều trị nội khoa - nâng đỡ: 

- Vật lý trị liệu (chườm lạnh, chườm ấm) 

- Chống phù nề (Kháng viêm dạng men, Corticoides) 

- Tâm lý 

- Hướng dẫn chăm sóc răng miệng (Chải răng, dùng thuốc súc miệng Chlorexidine). 

2.3. Điều trị ngoại khoa:  



 
 

Phẫu thuật càng sớm càng tốt khi tình trạng toàn thân ổn tốt nhất là không quá 7 ngày 

sau chấn thương 

2.3.1. Gãy từng phần 

- Gãy xương ổ răng: Cố định răng – răng + Có thể kết hợp xương  

- Gãy lồi cầu: Kết hợp xương bằng nẹp vis hoặc điều trị bảo tồn 

- Gãy mỏm vẹt: Kết hợp xương bằng nẹp vis hoặc điều trị bảo tồn 

- Gãy bờ dưới XHD: Kết hợp xương bằng nẹp bis hoặc chỉ thép hoặc điều tị bảo tồn 

- Xuyên thủng xương: Cầm máu + Kết hợp xương bằng nẹp vis 

2.3.2. Gãy toàn bộ 

Kết hợp xương bằng nẹp vis 

V. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiên lượng 

- Điều trị sớm và đúng nguyên tắc sẽ cho kết quả tốt. 

- Điều trị muộn và sai nguyên tắc có thể gây ra tai biến, di chứng trầm trọng, làm ảnh 

hưởng đến chức năng, thẩm mỹ. 

2. Biến chứng 

- Nhiễm trùng. 

- Khớp cắn sai. 

- Hạn chế há miệng.  

VI. PHÒNG BỆNH 

- Tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông 

- Người lao động được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Đau, sưng nề sau chấn thương, đau tăng khi vận động hàm dưới và ăn nhai. 

- Hạn chế vận động hàm dưới do đau. 

- Nhìn: Thấy biến dạng hoặc sưng nề lệch một bên hàm, có vết tím bầm tụ máu dưới 

da vùng liên quan đến ổ gãy xương. 

- Sờ: Có điểm đau chói, mất liên tục xương. Nếu gãy lồi cầu, sờ nắn vùng khớp thái 

dương hàm thấy đau (vùng trước tai). 



 
 

- Khám trong miệng: Thấy các vết rách niêm mạc lợi, kẽ các răng sàn miệng, chảy 

máu, tụ máu dưới niêm mạc. 

- Khám răng có thể thấy các triệu chứng sau: 

+ Có di động bất thường hai răng tương ứng với vị trí gãy. 

+ Sai khớp cắn: lệch hoặc cắn hở. 

-  Phát hiện đường thấu quang trên phim X quang 

VIII. TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

Toàn thân ổn định (Không sốt, chỉ số sinh tồn ổn định) 

Mặt cân đối hoặc biến dạng nhẹ. 

Vết mổ khô, liền sẹo. 

Sờ nắn vết mổ không đau hoặc đau ít. 

Há miệng > 2cm nếu không cố định hàm 

Khớp cắn đúng. 
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ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG GÒ MÁ CUNG TIẾP 

 

I. ĐỊNH NGHĨA 

Gãy xương gò má cung tiếp là tình trạng tổn thương gãy, gián đoạn xương gò má cung 

tiếp [1]. 

Các mã ICD sử dụng [5] 

STT MÃ ICD TÊN BỆNH 

1 S02.4 Gãy xương gò má và gãy xương hàm trên 

 S02.40 Gãy xương gò má và gãy xương hàm trên gãy kín 

 S02.41 Gãy xương gò má và gãy xương hàm trên gãy hở 

2 S02.7 Vỡ nhiều mảnh của xương sọ và xương mặt 

 S02.70 Vỡ nhiều mảnh của xương sọ và xương mặt gãy kín 

 S02.71 Vỡ nhiều mảnh của xương sọ và xương mặt gãy hở 

3 S02.8 Vỡ các xương khác của sọ và mặt 

 S02.80 Vỡ các xương khác của sọ và mặt 

 S02.81 Vỡ các xương khác của sọ và mặt 

4 S02.9 Vỡ các xương sọ và mặt, phần không xác định 

 S02.90 Vỡ các xương sọ và mặt, phần không xác định, vỡ kín 

 S02.91 Vỡ các xương sọ và mặt, phần không xác định, vỡ hở 

II. NGUYÊN NHÂN 

 - Tai nạn giao thông [1] 

 - Tai nạn lao động [1] 

 - Tai nạn sinh hoạT [1] 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định [2] 

1.1. Triệu chứng lâm sàng 

 - Sưng nề, biến dạng mặt. 

 - Tụ máu quanh hốc mắt bên chấn thương. 



 
 

 - Ấn có điểm đau chói tương ứng điểm gãy. 

 - Sờ thấy dấu hiệu bậc thang, mất liên tục tại vị trí tương ứng điểm gãy. 

 - Há miệng hạn chế. 

 - Khớp cắn đúng. 

 - Có thể có dấu hiệu tê môi trên bên gãy. 

 - Có thể có dấu hiệu song thị. 

1.2 Cận lâm sàng 

1.2.1. Cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán xác định [2]. 

Các phim được sử dụng gồm CT Scanner hàm mặt, Blondeau, Hirtz, có thể thấy 1 

hoặc nhiều hình ảnh sau: 

- Gián đoạn gò má có di lệch nhưng không đáng kể. 

- Gián đoạn cung Zygoma. 

- Gián đoạn xương gò má di lệch vào trong (lún) xuống dưới nhưng không bị xoay 

trục. 

- Gián đoạn xương gò má di lệch xoay vào trong. Có hai biến thể: 

+ Gián đoạn mấu gò má bật ra ngoài. 

+ Gián đoạn mỏm trán của xương gò má xoay vào trong. 

- Gián đonạ xương gò má di lệch xoay ra ngoài. Có hai biến thể: 

+ Gián đoạn gãy ở bờ dưới ổ mắt di lệch lồi lên trên. 

+ Mỏm trán của xương gò má xoay ra ngoài. 

- Gián đoạn nhiều đường (trên 3 mảnh). 

1.2.2. Cận lâm sàng giúp điều trị 

* Xét nghiệm huyết học: 

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) 

- Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) 

- HIV, HbSAg, HCV 

* Xét nghiệm đông máu: 

- Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ 

Prothrombin) bằng máy tự động 



 
 

- Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial 

Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động 

- Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- 

phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động 

- Thời gian máu chảy phương pháp Duke 

- Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) 

* Xét nhiệm sinh hóa: 

- Glucose [Máu] 

- Urê máu [Máu] 

- Creatinin (máu) 

- Albumin [Máu] 

- Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-) [Máu] 

- AST (GOT) [Máu] 

- ALT (GPT) [Máu] 

- Protein [Máu] 

* Xét nhiệm sinh hóa nước tiểu: Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số 

* Chẩn đoán hình ảnh 

- Điện tim thường 

- Siêu âm tim 

- XQ Ngực thẳng 

1.2.3. Các xét nghiệm theo dõi và tiên lượng phẫu thuật 

- XQ: Panorama, Blondeaux – Hirtz 

- Các xét nghiệm chuyên khoa khác nếu cần 

2. Chẩn đoán phân biệt 

Gãy xương gò má cung tiếp luôn có các triệu chứng lâm sàng và X quang rõ rệt nên 

không cần chẩn đoán phân biệt. 

3. Các thể lâm sàng 

- Loại 1: Gãy xương gò má có di lệch nhưng không đáng kể. 

- Loại 2: Gãy cung Zygoma. 



 
 

- Loại 3: Gãy xương gò má di lệch vào trong (lún) xuống dưới nhưng không bị xoay 

trục. 

- Loại 4: Gãy xương gò má di lệch xoay vào trong. Có hai biến thể: 

+ Loại 4A: mấu gò má bật ra ngoài. 

+ Loại 4B: mỏm trán của xương gò má xoay vào trong. 

- Loại 5: Gãy xương gò má di lệch xoay ra ngoài. Có hai biến thể: 

+ Đầu gãy ở bờ dưới ổ mắt di lệch lồi lên trên. 

+ Mỏm trán của xương gò má xoay ra ngoài. 

- Loại 6: Gãy phức tạp (trên 3 mảnh). 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

- Nắn chỉnh lại xương gãy. 

- Cố định xương gãy. 

- Ngăn ngừa các biến chứng xảy ra. 

- Điều trị phải phục hồi chức năng và thẩm mỹ. 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Điều trị toàn thân:  

Kháng sinh, chống viêm, chống nề, giảm đau, nâng cao thể trạng,  

- Kháng sinh: Có thể sử dụng các loại kháng sinh sau để điều trị: [4] 

STT Nhóm thuốc Tên gốc Tên biệt dược 

 

 

 

 

1 

Nhóm Penicillin Amoxicillin Amoxicillin 500mg 

Ampicilin 

+ sulbactam 

Ama Power 1.5g 

Amoxicilin + acid 

clavulanic 

Augmentin 325mg, 

675mg, 1g 

Klamentin  325mg, 

675mg, 1g 

 

Nhóm Cephalosporin  

Cefamandole 1g Cefamandole 1g 

Cefoxitin 1g Optixitin 1g 



 
 

thế hệ 2 Cefoxitine Gerda 1g 

Ceforuxim 750mg Ceforuxim 750mg 

 

 

 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 3 

Cefotiam 1g Cefopess 1g 

Vifortiam 1g 

Tiafo 1g 

Fiorela 1g 

Cefotaxim 1g Cefotaxim 1g 

Ceftriaxone 1g 

= Triaxone 1g 

Ceftriaxone 1g 

= Triaxone 1g 

Cefoperazone 1g; 2g Prazone S 2g 

Cefobid 2g 

Ceraapix 1g 

Cefoperazone Stada 1g 

Ceftazidim 1g Ceftazidim 1g 

Cefoperazone + 

Sulbactam 1,5g 

Cefoperazone + 

Sulbactam 1,5g 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 4 

Cefepime 1g Maxipime 1g 

2 Nhóm Quinolon Ciprofloxacin 200mg Ciprofloxacin 200mg 

Levofloxacin 750mg Levo gold 750mg 

3 Nhóm 5-Nitro-Imidazol Metronidazol 500 mg Flagyl 500 mg 

Tinidazol 500 mg Tinidazol 500 mg 

Trong trường hợp gãy xương hở hoặc nhiễm trùng vết mổ cần làm kháng sinh đồ, khi 

có kết quả kháng sinh đồ dùng theo kết quả kháng sinh đồ. 

- Giảm đau: Chọn 1 trong các loại sau: 

Stt Nhóm thuốc Tên gốc Tên biệt dược 

1 Dẫn xuất của Anilin Paracetamol 1g Paracetamol 1g 

2 Dẫn xuất của Diclophenac 75mg Voltarel 75 mg 



 
 

acid phenylacetic 

 

3 

 

Nhóm giảm đau chống 

viêm non steroid 

Meloxicam  Mobic 7,5mg 

 

Tenoxicam  

Co Tixil 20mg 

Tenoxicam 20mg 

Palitenox 

- Kháng viêm, giảm nề: Chọn 1 trong các loại sau: 

 + Methylprednisolone 40mg/ lọ: Liều thường dùng cho người lớn: 1 lọ / 24 giờ - tiêm 

mạch/tiêm bắp. 

 + Anpha chymotrypsin 5mg/lọ: liều dùng cho người lớn 1 lọ/ lần tiêm bắp, ngày 2 

lần. 

 + Anphachymotrysin 4,2mg/viên: liều dùng người lớn2 viên/ lần ngày 2 lần, trẻ nhỏ 

uống ngày 1 viên/ lần ngày 2 lần. 

 + Aescinate natri 5mg: Chỉ được tiêm tĩnh mạch. 

Người lớn: Liều tối đa là 20 mg/ngày. 

Trẻ em từ 3-10 tuổi: Liều tối đa mỗi ngày 0.2 mg/kg trọng lượng cơ thể. 

Trẻ em từ 1-3 tuổi: Liều tối đa mỗi ngày 0.1 mg/kg trọng lượng cơ thể. 

 - Thuốc hỗ trợ nâng cao thể trạng: Chọn trong các loại 

 + Dd Vita plex 

 + Vitamin tổng hợp VitaminBI + VitaminB12 + VitaminB6. 

 + Vicomlex… 

 - Có thể thêm các thuốc khác theo diễn biến của bệnh. 

2.2. Điều trị nội khoa - nâng đỡ 

- Vật lý trị liệu (chườm lạnh, chườm ấm) 

- Chống phù nề (Kháng viêm dạng men, Corticoides) 

- Tâm lý 

- Hướng dẫn chăm sóc răng miệng (Chải răng, dùng thuốc súc miệng Chlorexidine). 

2.3. Điều trị ngoại khoa: Phẫu thuật càng sớm càng tốt khi tình trạng toàn thân ổn tốt 

nhất là không quá 7 ngày sau chấn thương. 



 
 

Tùy từng trường hợp có thể điều trị phẫu thuật nắn chỉnh hoặc phẫu thuật kết hợp 

xương: 

2.3.1. Chuẩn bị BN trước PT 

XN Huyết học tổng phân tích tế bào máu, đông máu, sinh hóa máu, sinh hóa nước 

tiểu. 

2.3.2. Điều trị nắn chỉnh không phẫu thuật 

 - Áp dụng với các trường hợp gãy ít di lệch. 

 - Dùng dụng cụ thích hợp nắn chỉnh đưa các phần xương gãy về đúng vị trí giải phẫu. 

2.3.3. Điều trị phẫu thuật 

 - Áp dụng với các trường hợp gãy di lệch. 

 - Điều trị: 

 + Rạch da và niêm mạc. 

 + Bộc lộ các đầu xương gãy. 

 + Kiểm soát và nắn chỉnh các đầu xương gãy về vị trí giải phẫu. 

 + Kết hợp xương bằng chỉ thép hoặc nẹp vít hợp kim – nẹp vis tự tiêu 

 + Khâu đóng phần mềm theo các lớp giải phẫu. 

V. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiên lượng 

Nếu được điều trị kịp thời và đúng kỹ thuật sẽ phục hồi đầy đủ chức năng và thẩm mỹ 

của mặt. 

2. Biến chứng 

- Mất cảm giác ở vùng dây thần kinh dưới ổ mắt chi phối. 

- Viêm xoang hàm. 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông 

- Người lao động được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN  

- Sưng nề, biến dạng mặt. 

 - Tụ máu quanh hốc mắt bên chấn thương. 



 
 

 - Ấn có điểm đau chói tương ứng điểm gãy. 

 - Sờ thấy dấu hiệu bậc thang, mất liên tục tại vị trí tương ứng điểm gãy. 

 - Há miệng hạn chế. 

 - Khớp cắn đúng. 

 - Có thể có dấu hiệu tê môi trên bên gãy. 

 - Có thể có dấu hiệu song thị. 

- Phát hiện đường thấu quang trên phim X quang 

VIII. TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

Toàn thân ổn định (Không sốt, chỉ số sinh tồn ổn định) 

Mặt cân đối hoặc biến dạng nhẹ. 

Vết mổ khô, liền sẹo. 

Sờ nắn vết mổ không đau hoặc đau ít. 

Há miệng > 2cm nếu không cố định hàm 

Khớp cắn đúng. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về răng hàm mặt, Bộ y tế năm 2015 

trang 192 – 195 

Bệnh lý và Phẫu thuật hàm mặt, Đại học Y Hà Nội, Tr 9 – 103. 

Thông-tư-39, Bộ y tế 2018 

Thông tư 30, Bộ y tế năm 2018 trang 2-4; 10-21 phụ lục 1 

Quyết định số 4469 ngày 28 tháng 10 năm 2020, về việc ban hành “Bảng phân loại 

quốc tế mã hoá bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10” và “Hướng dẫn mã hoá bệnh 

tật theo ICD-10” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” 

  



 
 

 

VIÊM TỦY RĂNG 

 

I. ĐỊNH NGHĨA 

Viêm tủy là tình trạng tổn thương nhiễm trùng mô tủy răng, làm tăng áp lực nội tủy, 

chèn ép vào các tận cùng thần kinh gây ra triệu chứng đau và tổn thương mô tủy [1]. 

Bảng mã ICD-10. 

STT CICD10 Tiếng Việt  

1 K04 Bệnh tủy và mô quanh chân răng  

2 K04.0 Viêm tủy răng  

3 K04.1 Hoại tử tủy  

4 K04.2 Thoái hoá tủy  

5 K04.3 Tạo mô cứng bất thường trong tủy  

6 K04.9 Bệnh tủy và mô quanh chân răng khác và không xác định  

7 S02.5 Gãy răng  

II. NGUYÊN NHÂN[1] 

- Vi khuẩn: thường xâm nhập vào tủy qua lỗ sâu. Phản ứng viêm thường xuất hiện khi 

các vi khuẩn gây sâu răng xâm nhập vào tủy qua ống ngà.Vi khuẩn cũng có thể xâm 

nhập vào mô tủy qua ống ngà nếu có hiện tượng mòn răng - răng, nứt, rạn vỡ…. 

- Nhân tố hóa học: các chất hóa học có thể tác động trực tiếp tới vùng hở tủy hoặc có 

thể khuếch tán qua ngà răng đã thay đổi tính thấm sau hàn. 

- Kích thích vật lý: áp lực, tốc độ, kích thước mũi khoan cũng như nhiệt độ trong quá 

trình tạo lỗ hàn ảnh hưởng đến mô tủy. 

- Chấn thương khí áp: là hiện tượng đau tủy có thể xảy ra khi tăng hoặc giảm áp lực 

đột ngột. 

III. CHẨN ĐOÁN. 

1. Viêm tủy có hồi phục 



 
 

1.1. Chẩn đoán xác định 

1.1.1. Lâm sàng[1], [2] 

* Triệu chứng cơ năng 

- Viêm tủy có hồi phục có thể không biểu hiện triệu chứng. 

- Nếu có thường là các triệu chứng đặc thù: nhạy cảm với các kích thích nóng lạnh, 

không khí. Chỉ kéo dài vài giây hoặc vài chục giây sau khi loại bỏ kích thích. 

- Kích thích nóng đáp ứng ban đầu có thể chậm nhưng cường độ nhạy cảm tăng lên 

khi nhiệt độ tăng. Đối với các kích thích lạnh thì thường ngược lại. 

* Triệu chứng thực thể 

- Có lỗ sâu. 

- Có tổn thương tổ chức cứng lộ ngà. 

- Lỗ hở tủy do tai nạn trong điều trị. 

- Răng không đổi màu. 

- Gõ không đau. 

1.1.2. Cận lâm sàng 

- Chụp phim X quang cận chóp hoặc toàn cảnh hoặc  CT conebeam: có biểu hiện các 

tổn thương mô cứng, khoảng dây chằng quanh răng bình thường.[1] 

- Thử nghiệm tủy: bình thường hoặc có thể nhạy cảm mức độ nhẹ.[2] 

1.2. Chẩn đoán phân biệt 

Viêm tủy có hồi phục chẩn đoán phân biệt với sâu ngà sâu và viêm tủy không hồi 

phục: Dựa vào các dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng. 

2. Viêm tủy không hồi phục 

2.1. Chẩn đoán xác định 

1.1.1. Lâm sàng[1],[2] 

* Triệu chứng cơ năng: Đau với các tính chất dưới đây: 

- Đau tự nhiên, từng cơn. 

- Thời gian cơn đau: Có thể kéo dài hàng giờ hoặc đôi khi chỉ ngắn trong vòng vài 

phút, hoặc rất ngắn làm cho tính chất cơn đau gần như liên tục. 



 
 

- Tính chất lan truyền: Cơn đau thường lan lên nửa đầu, nửa mặt cùng bên, bệnh nhân 

thường chỉ khu trú được vùng đau chứ không xác định được răng đau. 

- Đau khi có các tác nhân kích thích tác động và kéo dài sau khi đã hết tác nhân kích 

thích. 

* Triệu chứng thực thể 

- Lỗ sâu trên mô cứng của răng: răng có thể có lỗ sâu giai đoạn tiến triển, đáy nhiều 

ngà mềm, ngà mủn, có thể có điểm hở tủy. 

- Vết rạn nứt răng: có thể có sau sang chấn mạnh. 

- Mòn mặt răng: cũng có thể có. 

- Lõm hình chêm ở cổ răng: có thể có. 

- Hở tủy răng. 

- Gõ ly tâm từng núm răng hoặc thực hiện nghiệm pháp cắn bệnh nhân đau. 

- Đường nứt ngấm màu bông xanh metylen. 

- Răng có hiện tượng gián đoạn dẫn quang qua đường nứt khi chiếu đèn. 

- Có thể không thấy lỗ sâu có biểu hiện viêm quanh răng toàn bộ, một răng hay một 

nhóm răng gây viêm tủy ngược dòng. 

- Gõ răng chỉ nhạy cảm khi có viêm lan tỏa tới vùng cuống và dây chằng quanh răng. 

- Thử nghiệm tủy: dương tính, ngưỡng thấp, kéo dài đáp ứng sau thử nghiệm. 

1.1.2. Cận lâm sàng 

Chụp phim X quang cận chóp hoặc toàn cảnh hoặc CT conebean: có thể có lỗ sâu mặt 

bên, mặt nhai, sâu tái phát dưới chất hàn sát hoặc thông với mô tủy, vùng cuống có 

phản ứng nhẹ, dây chằng hơi giãn rộng. Cũng có thể nhìn thấy hình ảnh nứt vỡ răng 

liên quan với buồng tủy[1] 

2.2. Chẩn đoán phân biệt[1] 

- Viêm tủy có hồi phục. 

- Viêm quanh cuống răng cấp. 

IV. ĐIỀU TRỊ [1], [2] 

1. Viêm tủy có hồi phục 



 
 

Chụp tủy bằng Hydroxit canxi hoặc MTA. Sau đó hàn kín phía trên bằng Eugenate 

cứng nhanh, GIC. 

- Sửa soạn xoang hàn: 

+ Dùng mũi khoan thích hợp mở rộng bờ men, bộc lộ rõ xoang sâu. 

+ Dùng mũi khoan thích hợp lấy bỏ mô ngà hoại tử. 

+ Làm sạch xoang hàn bằng nước muối sinh lý. 

+ Làm khô xoang hàn. 

- Đặt Hydroxit canxi: 

+ Dùng que hàn lấy Hydroxit canxi hoặc MTA và đặt phủ kín đáy xoang hàn từng lớp 

từ 1-2mm. 

+ Dùng gòn bông nhỏ lèn nhẹ và làm phẳng bề mặt Hydroxit canxi. 

- Hàn phục hồi xoang hàn: 

+ Dùng vật liệu thích hợp như Composite, GIC, Amalgam… phục hồi phần còn lại 

của xoang hàn. 

+ Kiểm tra khớp cắn. 

+ Hoàn thiện phần phục hồi Composite hoặc Amalgam. 

2. Viêm tủy không hồi phục 

2.1. Điều trị tủy lấy tủy toàn bộ với nguyên tắc 

- Vô trùng. 

- Làm sạch và tạo hình ống tủy. 

- Hàn kín hệ thống ống tủy theo không gian ba chiều. 

2.2. Các bước điều trị tủy 

- Bước 1: Vô cảm khi tủy răng sống bằng gây vùng hoặc gây tê tại chỗ với Lidocain 

2%. 

- Bước 2: Mở tủy, lấy tủy buồng, tủy chân. 

+ Dùng mũi khoan kim cương đầu tròn mở đường vào buồng tủy. 

+ Dùng mũi khoan Endo Z để mở toàn bộ trần buồng tủy. 

+ Lấy tủy buồng và tủy chân bằng châm gai. 

- Bước 3: Thăm dò số lượng,kích thước ống tủy bằng các dụng cụ thích hợp. 



 
 

- Bước 4: Xác định chiều dài làm việc của ống tủy. 

- Bước 5: Tạo hình và làm sạch hệ thống ống tủy. 

+ Tạo hình bằng các phương pháp tạo hình như: Stepback, Stepdown và phương pháp 

lai. Sử dụng các trâm xoay máy và trâm xoay cầm tay để tạo hình làm rộng hệ thống 

ống tủy. 

+ Làm sạch hệ thống ống tủy bằng các dung dịch: nước muối sinh lý, Ôxy già 3V, 

Natri hypoclorid 2,5-5 %. 

- Bước 6: Chọn, thử côn gutta-percha chính. 

- Bước 7: Chụp quang panorama, can chop kiểm tra. 

- Bước 8: Hàn kín hệ thống ống tủy bằng các kỹ thuật lèn dọc, lèn ngang với gutta-

percha nóng, nguội. 

- Bước 9: Hàn kín buồng tủy và phục hồi thân răng bằng vật liệu thích hợp. 

3. Điều trị thuốc 

- Kháng sinh: Có thể sử dụng các loại kháng sinh phổ rộng và phối hợp kháng sinh 

sau để dự phòng và điều trị: [5] 

STT Nhóm thuốc Tên gốc Tên biệt dược 

 

 

 

 

1 

Nhóm Penicillin Amoxicillin Amoxicillin 500mg 

Amoxicilin + acid 

clavulanic 

Augmentin 325mg, 

675mg, 1g 

 

Klamentin 325mg, 

675mg, 1g 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 2 

Cefuroxim 500mg Haginat 250mg 

Haginat 500mg 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 4 

Cefepime 200mg Cefepim 200mg 

 

2 

 

Nhóm Quinolon 

Ciprofloxacin 500mg Ciprofloxacin 500mg 

Levofloxacin 500mg Levofloxacin 500mg 



 
 

3  

Nhóm 5-Nitro-

Imidazol 

Metronidazol 500 mg Flagyl 500 mg 

Tinidazol 500 mg Tinidazol 500 mg 

- Giảm đau: Chọn 1 trong các loại sau: 

STT Nhóm thuốc Tên gốc Tên biệt dược 

1 Dẫn xuất của Anilin Paracetamol 1g Paracetamol 1g 

2 Dẫn xuất của 

acid phenylacetic 

Diclophenac 75mg Voltarel 75 mg 

3 Nhóm giảm đau 

chống viêm non 

steroid 

Meloxicam  Mobic 7,5mg 

 

Tenoxicam  

Co Tixil 20mg 

Tenoxicam 20mg 

Palitenox 

- Kháng viêm, giảm nề: Chọn 1 trong các loại sau: 

+ Methylprednisolone 40mg/ lọ: Liều thường dùng cho người lớn: 1 lọ / 24 giờ - tiêm 

mạch/tiêm bắp. 

+ Anpha chymotrypsin 5mg/lọ: liều dùng cho người lớn 1 lọ/ lần tiêm bắp, ngày 2 lần. 

+ Anphachymotrysin 4,2mg/viên: liều dùng người lớn2 viên/ lần ngày 2 lần, trẻ nhỏ 

uống ngày 1 viên/ lần ngày 2 lần. 

+ Aescinate natri 5mg: Chỉ được tiêm tĩnh mạch. 

Người lớn: Liều tối đa là 20 mg/ngày. 

Trẻ em từ 3-10 tuổi: Liều tối đa mỗi ngày 0.2 mg/kg trọng lượng cơ thể. 

Trẻ em từ 1-3 tuổi: Liều tối đa mỗi ngày 0.1 mg/kg trọng lượng cơ thể. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Biến chứng gần: Viêm quang cuống, u hạt, nang chân răng. 

- Biến chứng xa: Viêm xoang hàm, viêm nội tâm mạc. 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Chẩn đoán và điều trị bệnh lý tủy kịp thời. 

- Khám răng định kỳ 6 tháng 1 lần. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN. 



 
 

1. Viêm tủy răng có hồi phục: 

Bệnh nhân bị viêm tủy răng có hồi phục  

2. Viêm tủy răng không hồi phục. 

- Bệnh nhân bị viêm tủy răng  không hồi phục  

- Bệnh nhân mắc các bệnh lý toàn thân khác. 

- Bệnh nhân bị viêm tủy răng không hồi phục kèm theo các bệnh lý răng –hàm- mặt 

khác. 

VIII. TIÊU CHUẨN XUẤT VIỆN. 

- Bệnh nhân đã được can thiệp thủ thuật. 

- Bệnh nhân hết các triệu chứng đau, buốt khi thăm khám. 
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NANG XƯƠNG HÀM DO RĂNG 

 

I. KHÁI NIỆM [1] 

Nang xương hàm do răng gồm có:  

- Nang thân răng là nang trong xương hàm, liên quan tới thân răng của răng ngầm 

hoặc răng thừa ngầm, nang bao bọc một phần hay toàn bộ thân răng. Lòng nang chứa 

dịch màu vàng chanh hoặc trắng đục do nhiễm khuẩn. 

- Nang chân răng là loại nang biểu mô xương hàm dưới liên quan đến nhiễm trùng 

chân răng 

Bảng mã ICD [5] 

STT Mã ICD 10 Tên bệnh 

1 K09.0 Nang răng phát triển 

2 K09.2 Nang khác của xương hàm 

II. NGUYÊN NHÂN [1] 

Nguyên nhân có thể do rối loạn trong quá trình phát triển và hình thành răng, có thể 

có các dạng: 

- Dạng trong túi (intrafollicular): Do bất thường của bản thân biểu mô men thoái hóa 

hoặc do bất thường bề mặt men răng gây tích tụ dịch. 

- Dạng ngoài túi (extrafollicular): Do sự có mặt và phát triển của các dòng tế bào khác 

trên biểu mô men thoái hóa như biểu mô sừng hóa, liên bào men…Ngoài ra, còn có 

thể do yếu tố viêm nhiễm: có giả thuyết cho rằng ổ viêm nhiễm ở cuống răng sữa có 

thể là nguyên nhân kích thích hình thành nang thân răng bao quanh mầm răng vĩnh 

viễn bên dưới. 

III. CHẨN ĐOÁN [1] 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Triệu chứng lâm sàng 

  Khi nang có kích thước nhỏ thường không có biểu hiện lâm sàng, được phát hiện 

tình cờ khi bệnh nhân được chụp X quang vì thiếu răng vĩnh viễn, răng sữa không 



 
 

rụng, răng kế cận nghiêng, xoay trục hoặc khi tiến hành các nhu cầu điều trị khác như 

phục hình, chỉnh nha. 

  Khi nang có kích thước lớn hơn có thể có các biểu hiện dưới đây: 

- Phồng xương gây biến dạng mặt mà không đau nhức. 

- Lung lay răng kế cận với vị trí răng chưa mọc. 

- Răng sữa tương ứng vẫn còn trên cung răng. 

- Trong trường hợp nang thân răng ở xương hàm dưới có thể gây tê môi dưới do nang 

to chèn vào ống răng dưới. 

- Niêm mạc trên chỗ phồng xương hoàn toàn bình thường, trường hợp nang to gây 

phồng xương nhiều, niêm mạc có thể bị loét do sang chấn khi ăn nhai. 

- Nang to phá hủy xương rộng gây xô lệch và lung lay các răng lân cận. 

- Trường hợp nang bội nhiễm thì có biểu hiện sưng đau chỗ phồng xương. 

1.2. Cận lâm sàng 

1.2.1 Cận lâm sàng giúp chẩn đoán xác định 

- XQ toàn cảnh: hình thấu quang vị trí tương ứng răng tổn thương 

- CT scanner xoang mặt theo 2 hướng coronal, axial: Hình ảnh phá hủy xương hàm 

dạng nang, có thể môt hoặc nhiều buồng ranh giới không rõ, có thể hình ảnh tiêu các 

chân răng liên quan, răng ngầm trong xương… 

1.2.2 Cận lâm sàng phục vụ điều trị 

* Xét nghiệm huyết học: 

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) 

- Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) 

- HIV, HbSAg, HCV 

* Xét nghiệm đông máu: 

- Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ 

Prothrombin) bằng máy tự động 

- Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial 

Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động 



 
 

- Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- 

phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động 

- Thời gian máu chảy phương pháp Duke 

- Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) 

* Xét nhiệm sinh hóa: 

- Glucose [Máu] 

- Urê máu [Máu] 

- Creatinin (máu) 

- Albumin [Máu] 

- Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-) [Máu] 

- AST (GOT) [Máu] 

- ALT (GPT) [Máu] 

- Protein [Máu] 

* Xét nhiệm sinh hóa nước tiểu: Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số 

* Thăm dò chức năng: Điện tâm đồ 

1.2.3. Cận lâm sàng giúp theo dõi 

- XQ răng toàn cảnh 

- CT scanner xoang mặt theo 2 hướng coronal, axial không tiêm thuốc cản quang 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- U men thể nang: phân biệt dựa vào các biểu hiện dưới đây: 

 + Có biểu hiện tiêu chân răng các răng liên quan. 

 + Kết quả giải phẫu bệnh lý. 

- Ung thu xương hàm 

IV. ĐIỀU TRỊ [3] 

1. Hướng điều trị: 

- Phẫu thuật lấy bỏ toàn bộ nang và răng ngầm. 

- Nang quá to, vị trí nguy hiểm không thể phẫu thuật lấy toàn bộ, áp dụng phương 

pháp mở thông giảm áp và làm máng bịt, tái khám sau mỗi tháng 

- Điều trị tủy răng. 



 
 

2. Điều trị cụ thể 

1.2. Nang xương hàm do răng  

- Điều tri tủy: Số lượng mã bệnh thủ thuật phẫu thuật: K04 

- Phẫu thuật: Cắt nang mã bệnh phẫu thuật. 

1.3. Nang XH do răng ngầm 

- Phẫu thuât cắt nang 

- Phẫu thuật lấy răng ngầm   

1.3. Thuốc 

Kháng sinh: Điều trị theo kháng sinh đồ, hoặc kháng sinh hoạt phổ rộng, kết hợp 

kháng sinh 

 

STT Nhóm thuốc Tên gốc Tên biệt dược 

 

 

 

 

1 

Nhóm Penicillin Amoxicillin Amoxicillin 500mg 

Ampicilin 

+ sulbactam 

Ama Power 1.5g 

Amoxicilin + acid 

clavulanic 

Augmentin 325mg, 

675mg, 1g 

Klamentin  325mg, 

675mg, 1g 

 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 2 

Cefamandole 1g Cefamandole 1g 

Cefoxitin 1g Optixitin 1g 

Cefoxitine Gerda 1g 

Ceforuxim 750mg Ceforuxim 750mg 

 

 

 

Nhóm Cephalosporin  

thế hệ 3 

Cefotiam 1g Cefopess 1g 

Vifortiam 1g 

Tiafo 1g 

Fiorela 1g 

Cefotaxim 1g Cefotaxim 1g 

Ceftriaxone 1g Ceftriaxone 1g 



 
 

= Triaxone 1g = Triaxone 1g 

Cefoperazone 1g; 2g Prazone S 2g 

Cefobid 2g 

Ceraapix 1g 

Cefoperazone Stada 1g 

Ceftazidim 1g Ceftazidim 1g 

Cefoperazone + 

Sulbactam 1,5g 

Cefoperazone + 

Sulbactam 1,5g 

Nhóm Cephalosporin 

TH4 

Cefepime 1g Maxipime 1g 

2 Nhóm Quinolon Ciprofloxacin 

200mg 

Ciprofloxacin 200mg 

Levofloxacin 

750mg 

Levo gold 750mg 

3 Nhóm 5-Nitro-Imidazol Metronidazol 500 

mg 

Flagyl 500 mg 

Tinidazol 500 mg Tinidazol 500 mg 

Có kết quả kháng sinh đồ dùng theo kết quả kháng sinh đồ. 

- Giảm đau: Chọn 1 trong các loại sau: 

Stt Nhóm thuốc Tên gốc Tên biệt dược 

1 Dẫn xuất của Anilin Paracetamol 1g Paracetamol 1g 

2 Dẫn xuất của 

acid phenylacetic 

Diclophenac 75mg Voltarel 75 mg 

 

3 

Nhóm giảm đau 

chống viêm non 

steroid 

Meloxicam  Mobic 7,5mg 

 

Tenoxicam  

Co Tixil 20mg 

Tenoxicam 20mg 

Palitenox 

- Kháng viêm, giảm nề: Chọn 1 trong các loại sau: [3] 



 
 

 Người lớn Trẻ em 

Methylprednisolone 

40mg/ lọ 

1 lọ / 24 giờ - tiêm 

mạch/tiêm bắp. 

 

Anpha chymotrypsin 

5mg/lọ 

1 lọ/ lần tiêm bắp, 

ngày 2 lần. 

 

Anphachymotrysin 

4,2mg/viên 

2 viên/ lần ngày 2 

lần 

uống ngày 1 viên/ lần ngày 2 lần. 

Aescinate natri 5mg     

Chỉ được tiêm tĩnh 

mạch. 

Liều tối đa là 20 

mg/ngày. 

 

Trẻ em từ 3-10 tuổi: Liều tối đa mỗi 

ngày 0.2 mg/kg trọng lượng cơ thể. 

  Trẻ em từ 1-3 tuổi: Liều tối đa mỗi 

ngày 0.1 mg/kg trọng lượng cơ thể. 

- Thuốc hỗ trợ nâng cao thể trạng: Chọn trong các loại 

 + Dd Vitaplex 

 + Vitamin tổng hợp VitaminB1 + VitaminB12 + VitaminB6. 

 + Vicomlex… 

Có thể thêm các thuốc khác theo diễn biến của bệnh.  

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG [1] 

1. Tiến triển 

- Nếu điều trị đúng, phẫu thuật cắt nang và lấy răng ngầm sẽ có kết quả tốt, không tái 

phát. 

- Trường hợp phẫu thuật mở thông nang, sau một thời gian nang thu hẹp thì có thể 

tiến hành phẫu thuật thì hai lấy bỏ nang và răng ngầm. 

2. Biến chứng 

- Bội nhiễm. 

- Nang to phá hủy xương hàm có thể gây ra gãy xương bệnh lý. 

VI. PHÒNG BỆNH: 

  Khám răng miệng định kỳ để phát hiện răng ngầm hoặc phát hiện sớm nang thân 

răng và điều trị kịp thời. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 



 
 

- Khối phồng bất thường vùng niêm mạc xương hàm, trường hợp nang to gây phồng 

xương nhiều, niêm mạc có thể bị loét do sang chấn khi ăn nhai, có thể đau nhức khi 

bội nhiễm 

- XQ: hình thấu quang vị trí tương ứng răng tổn thương 

VII TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

- Bệnh nhân hết đau, giảm sưng. 

- Vết mổ sạch liền tốt. 
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Phần :PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA TAI MŨI HỌNG 

  

APXE QUANH AMIDAN 

 

I. KHÁI NIỆM 

Viêm tấy,  áp- xe quanh amiđan: là sự viêm tấy tổ chức liên kết lỏng lẻo bên ngoài bọc 

amiđan. Khi đã thành mủ gọi là áp- xe quanh amiđan. Bệnh hay gặp ở thiếu niên và người 

trẻ tuổi. Bệnh có nhiều thể lâm sàng,  thể điển hình hay gặp là thể trước trên.[1], [2] 

II. NGUYÊN NHÂN 

Các tác nhân gây viêm amiđan:  

- Vi khuẩn: liên cầu β tan huyết nhóm A,  S.pneu hemophilus,  tụ cầu,  liên cầu,  xoắn 

- khuẩn,  các chủng ái khí và yếm khí;[3] 

- Virus: cúm,  sởi,  ho gà...  

- Có nhiều nguyên nhân thuận lợi gây viêm amiđan:  

+ Thời tiết thay đổi đột ngột (bị lạnh đột ngột khi mưa,  độ ẩm cao...).  

+ Ô nhiễm môi trường do bụi,  khí,  điều kiện sinh hoạt thấp,  vệ sinh kém. sức đề 

kháng kém, cơ địa dị ứng.  

+ Có các ổ viêm nhiễm ở họng,  miệng: như sâu răng,  viêm lợi,  viêm V.A,  viêm 

xoang và do đặc điểm cấu trúc giải phẫu của amiđan có nhiều khe kẽ,  hốc,  ngách là 

nơi cư trú,  ẩn náu và phát triển của vi khuẩn.  

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định 

1.1 Lâm sàng 

1.1.1 Triệu chứng toàn thân: Sốt cao 38 – 39 độ C. 

1.1.2 Triệu chứng cơ năng 

Đau họng,  há miệng hạn chế,  giọng ngậm hột thị,  hơi thở hôi. 

1.1.3 Triệu chứng  thực thể 



 
 

-  Họng mất cân xứng: lưỡi gà và màn hầu bị phù nề đẩy lệch sang một bên. Trụ trước 

amiđan sưng phồng,  đỏ nhất là 1/3 trên. Amiđan bị đẩy vào trong,  xuống dưới và ra 

sau.Chọc dò thấy có mủ (áp- xe) hoặc không có mủ (viêm tấy) 

- Tiến triển: Nếu để tự nhiên,  mủ sẽ vỡ và có thể khỏi dần,  hoặc chỗ vỡ không đủ 

rộng để dẫn lưu,  bệnh sẽ kéo dài và dễ tái phát. Nếu được chích rạch và dẫn lưu tốt,  

sẽ khỏi nhanh sau vài ngày dùng kháng sinh  

1.2 Cận lâm sàng 

- Sinh hóa máu : Đường máu,  thành phần lipid máu ( Cholesterol toàn phần,  HDL- 

C,  LDL- C,  triglycerid),   ure máu,  creatinine máu, Albumin, Protein,  , đánh giá 

chức năng gan GOT/GPT.  

-  Công thức máu 

-  Đông máu cơ bản:Thời gian máu chảy, co cục máu, PT, APTT 

-  XN miễn dịch:HIV, HbsAg, HCV Elisa  

-  Xét nghiệm nước tiểu  

-  Điện tâm đồ, Xquang ngực thẳng   

-  Cấy mủ làm KSĐ 

2. Chẩn đoán phân biệt 

-  U Amidan :làm GPB 

-  Apxe amidan: mủ chảy ra từ hốc amidan 

-  Lao:Test lao 

- Apxe thành bên họng, apxe cột sống :Chụp CT  

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Nguyên tắc điều trị  

-  Điều trị theo kháng sinh đồ 

-  Trong thời gian chờ đợi KSĐ: Kháng sinh liều cao phổ rộng.[4] 

-  Chích dẫn lưu khi hóa mủ  

2. Cụ thể 

2.1. Thuốc 

- Kháng sinh: Chỉ định 1 trong các thuốc sau,  thời gian dùng thuốc 7 -  10 ngày. 



 
 

+  Beta- lactams: amox +  acid clavulanic,  Ampicillin +  subactam 25- 50mg/kg/24h 

+  Macrolides: clarithromycin 500mg/ lần x 2 lần truyền tmc 

+  Cephalosporin I: cefalotin( kezlin),  cefazolim ( kefzol )... tiêm bắp or tiêm Tmc 

25- 50mg/kg/ngày 

+  Cephalosporin II: cefamandole ( kefandol),  cefuroxim liều 20mg/kg/ ngày Tiêm 

TMC 

+  Cephalosporin III: cefotaxim ( claforan),  cefizoxim ( ceftizox),  ceftriaxone ( 

rocephin )... liều 50- 100mg/kg/ ngày chia 3- 4 lần. 

+  Cephalosporin IV: Cefepim Tiêm Tmc 50- 100mg/kg/ ngày. 

+ Vancomycin: 40- 80mg/kg/ ngày Truyền TMC chia 3- 4 lần 

+ Amikacin 15mg/kg/ngày tiêm TMC 

+ Clindamycin: 150- 300mg/ lần x 4 lần/ ngày 

+ Metronidazole: 20- 30mg/ kg chia 3 lần 

+ Lincomycin: 600mg-  1000mg → truyền tmc 8- 12h/ 1 lần 

+ Quinolon: Ciprofloxacin 400mg → Truyền TMC 30 giọt/p,  Levofloxacin 500mg 

Truyên TMC 30 giọt / phút 8 giờ 

- Giảm đau,  hạ sốt: Chỉ định 1 trong các thuốc sau,  phối hợp thuốc khi NB đau nhiều: 

+  Paracetamol x 0, 5 -  1g/lần x 2 -  4 lần/ngày,  uống hoặc truyền TM. 

+  Piroxicam x 20mg x 1 lần,  tiêm bắp. 

- Chống viêm: Methyl prednisolon x 40 mg,  tiêm TM chậm buổi sáng  x 3 -  5 ngày. 

- An thần: Diazepam x 5 mg,  uống tối x 3 -  5 ngày. 

- Bồi phụ nước,  điện giải cho các trường hợp đau nhiều ăn uống kém: Oresol,  truyền 

dịch.[5] 

2.2. Thủ thuật 

Chích rạch dẫn lưu ổ apxe 

-  Khi có biểu hiện hóa mủ sau khi đã được tiêm kháng sinh. 

-  Chích,  rửa ổ apxe,  đặt bấc dẫn lưu. 

2.3. CSDD  

BT04- CSCIIIC  



 
 

2.4. Tiêu chuẩn ra viện 

- Không sốt 

- Đau họng giảm, ăn uống được 

- NS họng:Đỏ thường, amydan vị trí phồng hết hoặc vết chích liền tốt, không còn mủ 

, dây thanh sụn phễu di động bt  

V. TIẾN TRIỂN  

Có thể tái phát, hoặc biến chứng:Nhiễm khuẩn huyết, viêm cơ tim, apxe não, viêm 

cầu thận 

VI. PHÒNG BỆNH  

Hướng dẫn vệ sinh răng miệng,  súc họng nước muối nhiều lần trong ngày, khámchữa răng 

sâu,  cần cắt Amidan sau 1 -  2 tháng  

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

- Triệu chứng toàn thân: Sốt cao 38-39°C. 

- Triệu chứng cơ năng: Đau họng,  há miệng hạn chế,  giọng ngậm hột thị,  hơi thở 

hôi. 

- Triệu chứng  thực thể: Soi họng Họng mất cân xứng: lưỡi gà và màn hầu bị phù nề 

đẩy lệch sang một bên. Trụ trước amiđan sưng phồng,  đỏ nhất là 1/3 trên. Amiđan bị 

đẩy vào trong,  xuống dưới và ra sau.Chọc dò thấy có mủ (áp- xe) hoặc không có mủ 

(viêm tấy) 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ   

  

STT  MÃ BỆNH  TÊN BỆNH  GHI CHÚ  

1  J36 Apxe quanh Amidan     

 

  



 
 

 

CHẢY MÁU CAM 

 

I. KHÁI NIỆM 

Chảy máu cam (chảy máu mũi) là một cấp cứu thường gặp trong Tai Mũi,  không phải 

là 1 bệnh mà là 1 triệu chứng của nhiều bệnh do nhiều nguyên nhân gây nên 

Trên lâm sàng người ta phân ra 3 loại chảy máu cam [1], [2]. 

II. NGUYÊN NHÂN VÀ PHÂN LOẠI CHẢY MÁU MŨI 

1. Không rõ nguyên nhân (chảy máu cam vô căn) 

2. Nguyên nhân tại chỗ 

-  Viêm nhiêm tại chỗ: viêm mũi cấp,  viêm xoang cấp,  viêm loét hốc mũi 

-  Các khối u: u lành tính(u xơ,  u máu,  polyp) u ác tính( NPC,  K sàng hàm) 

-  Do chấn thương: CT xương mũi,  niêm mạc hốc mũi,  CT tầng trên,  tầng giữa sọ 

mặt 

-  Do dị vât: ở trẻ nhỏ. Dv vô cơ,  Dv sống 

-  Do phẫu thuật: PT hàm mặt,  mũi xoang,  CHVN,  CH cuốn 

3. Nguyên nhân toàn thân 

-  Bênh lý về gan,  thận ( suy gan,  viêm gan…) 

-  Nhiễm khuẩn,  sốt xuất huyết,  thương hàn,  Denker 

-  Bệnh về máu  

-  Bệnh tim mạch:Tăng huyết áp,  xơ vỡ mạch 

-  Dùng thuốc chống đông 

4. Phân loại 

Theo vị trí 

Chảy máu cam (mũi) trước  

Chảy máu cam (mũi) sau 

Theo mức độ 

Mức độ nhẹ 

Mức độ vừa 



 
 

Mức độ nặng 

III. CHẨN ĐOÁN [2], [3] 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

1.1.1 Triệu chứng toàn thân: có thể có triệu chứng mất máu cấp. 

1.1.2 Triệu chứng cơ năng: Máu chảy ra cửa mũi trước ,  xuống họng. 

1.1.3 Triệu chứng  thực thể: Nội soi mũi: dòng máu chảy từ các khe xuống vòm,  họng,  

ra cửa mũi trước,  hoặc phun thành tia ở điểm mạch vách ngăn 

1.2. Cận lâm sàng 

- Huyết học: Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 

- Định nhóm máu hệ ABO 

- HbsAg,  HCV,  HIV (ELISA) 

- Đông máu: PT,  APTT,  Fibrinogen,  Thời gian máu chảy,  Co cục máu. 

- Hóa sinh máu: Glucose,  Ure,  Creatinine,  Protein,  Albumin,  Triglycerid,  

Cholesterol,  LDL,  HDL,  GOT,  GPT,  Acid uric,  GPT,  Bilirubin TP,  Bilirubin TT,  

Điện giải đồ ( Na+ ,  K+ ,  CL- ),  Calci. 

- Chụp XQuang ngực thẳng. 

- Nội soi mũi xoang : xác định vị trí và cầm máu  

- Chụp mScT , DSA (nếu cần) 

2. Chẩn đoán phân biệt 

-  U vùng mũi 

-  Máu từ thực quản trở xuống được ói ra 

-  Máu từ thanh quản trở xuống được ho, khạc ra niêm mạc từ họng mũi đến hạ họng 

3. Chẩn đoán mức độ 

3.1. Chảy máu cam(mũi) nhẹ 

Thường ở điểm mạch hay động mạch nhỏ dưới 50ml  

3.2. Chảy máu cam(mũi) vừa 

Thành dòng từ 50ml đến 150ml 

3.3. Chảy máu cam(mũi) nặng  



 
 

Thành dòng hơn 150ml 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Hướng điều trị 

- Theo dõi tổng trạng, nằm đầu nghiêng. 

- Hồi sức: truyền dịch, truyền máu (nếu cần) 

- Kháng sinh toàn thân khi đã nhét mèche mũi bệnh lý 

Kháng sinh (1 trong các loại sau):Cephalosporine thế hệ I, II hoặc III tùy theo tình 

trạng bệnh lý… 

2. Cụ thể 

2.1. Chảy máu cam (mũi) nhẹ 

Thường ở điểm mạch hay động mạch nhỏ : 

Dùng  ngón tay ấn  nhẹ cánh mũi trong vòng 10 đến 15 phút 

Dùng bấc thấm tẩm oxy già,   đặt vào hốc mũi 

Đốt bằng hạt trai nitrat bạc hoặc chấm dung dịch nitrat bạc 

Dùng các thuốc cầm máu theo đường uống hoặc tĩnh mạch 

2.2. Chảy máu cam (mũi) vừa 

Hút mũi, tìm điểm chảy máu. 

Nhét mèche mũi trước 

Hoặc đốt điện cầm máu dưới nội soi mũi xoang. 

2.3 Chảy máu cam (mũi) nặng 

Nhét mèche mũi trước hoặc mũi sau (bằng sonde Foley). 

Phẫu thuật đốt Động mạch bướm khẩu cái qua nội soi, qua kinh hiển vi hoặc phẫu 

thuật thắt Động mạch hàm trong. 

Phẫu thuật thắt động mạch sàng hoặc Động mạch cảnh ngoài tùy theo hệ động mạch 

bị tổn thương – Tắc mạch ( làm DSA phát hiện nhánh Động mạch tổn thương) 

2.4  Thuốc[3], [4] 

- Kháng sinh (1 trong các loại sau) :Cephalosporine thế hệ I, II hoặc III tùy theo tình 

trạng bệnh lýCeclor, Zinnat, Ceftriaxone : 20mg- 100mg/kg/ngày… 

- An thần: Seduxen 5mg x 2 viên/ uống tối 



 
 

- Cầm máu: 

+ Transamin 250mg x 2 ống x 2 /ngày,  tiêm TMC. 

+ Cyclonamin 12, 5% x 2 ống/ ngày ,  tiêm TMC. 

- Thuốc giảm đau: Paracetamol 1g x 2g / ngày .Truyền 80- 100 giọt /phút hoặc 

paracetamol 15mg/ kg/lần x 4 lần/ ngày 

- Điều trị nguyên nhân. 

2.5. Chăm sóc và dinh dưỡng 

BT02- PCSCIIIC  

Theo dõi: Chảy máu,  toàn trạng. 

2.6 Tiêu chuẩn ra viện 

Toàn trạng ổn định,  không chảy máu. 

V. TIẾN TRIỂN  

Có thể tái phát, hoặc biến chứng:Nhiễm khuẩn huyết,  hoại tử vùng mũi nút mạch. 

VI. PHÒNG BỆNH  

Điều trị theo nguyên nhân 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

Chảy máu mũi là tất cả các trường hợp chảy máu từ mũi, vòm xuống 

họng hoặc mũi trước số lượng vừa 

Chảy máu rỉ rả kéo dài 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

 

TT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 R04.0 Chảy máu cam Chảy máu mũi 

 

  



 
 

 

ĐIẾC ĐỘT NGỘT CHƯA RÕ NGUYÊN NHÂN 

    

I. KHÁI NIỆM 

- Điếc đột ngột thường được hiểu là một bệnh cảnh điếc thần kinh giác quan xảy ra 

một cách đột ngột trên những bệnh nhân không có tiền sử suy giảm sức nghe.  

- Điếc đột ngột là một cấp cứu tai mũi họng. Bệnh có thể diễn biến trong vòng vài giờ 

đến vài ngày. Mức độ điếc và tính chất rất khác nhau,  điếc có thể xẩy ra một bên tai 

hoặc cả hai tai,  mức độ từ nghe kém nhẹ đến điếc nặng hoàn toàn trên ít nhất ba tần 

số liên tiếp. Tiến triển đôi khi có thể trở lại bình thường hoặc gần bình thường,  nhưng 

hầu hết là điếc không hồi phục nếu không được điều trị kịp thời.  

-  Điếc đột ngột là điếc tiếp nhận từ 30dB (đề xi ben) trở lên,  ít nhất ở 3 tần số liên 

tiếp,  mới xuất hiện trong vòng 3 ngày (Theo bộ y tế) 

    -  Điếc đột ngột là điếc tai trong,  xảy ra đột ngột như một tiếng sét đánh giữa trời 

quang mây tạnh. Điếc thường xảy ra ở một tai,  biểu hiện như ù tai,  chóng mặt [1], 

[2]. 

II. NGUYÊN NHÂN  

Một số nguyên nhân hay các yếu tố thuận lợi như: đái tháo đường,  bệnh tim mạch,  

nghiện rượu,  tình trạng mệt mỏi,  stress,  mang thai… Một số nguyên nhân được biết 

đến là:  

- Nguyên nhân do siêu vi trùng: virus gây quai bị,  zona,  sởi,  cúm.  

- Tình trạng nhiễm khuẩn đường thở trên cấp tính,  có đến 25 % người bệnh có thể bị 

điếc đột ngột,  nguyên nhân có thể là do viêm nhiễm mê nhĩ – nội dịch do virus.  

- Do tiếng ồn: điếc gây ra do tiếp xúc với tiếng ồn trong một thời gian dài thì diễn ra 

từ từ,  bệnh nhân khó nhận biết,  bệnh nhân sẽ nghe kém dần dần. Điếc đột ngột do 

tiếng ồn là điếc xẩy ra ngay lập tức sau khi nghe tiếng ồn,  một âm thanh quá to trong 

một khoảnh khắc hoặc một khoảng thời gian nhất định.  

- Sự thay đổi áp lực đột ngột có thể gây rách màng Reissner và gây ra điếc tức thì.  



 
 

- U dây VIII: khoảng từ 1- 15% bệnh nhân bị u dây VIII có triệu chứng đầu tiên là 

điếc đột ngột.  

- Rò ngoại dịch: các tác nhân gây dò ngoại dịch như chấn thương khí áp,  chấn thương 

ốc tai… có thể dẫn đến điếc đột ngột.  

   - Các nguyên nhân mạch máu: co thắt mạch máu,  huyết khối,  xuất huyết tai trong,  

quá kết dính,  lắng cặn…   

   - Điếc tự miễn: điếc tiếp nhận không đối xứng ở hai tai,  khởi phát và diễn biến xấu 

đi trong vòng vài tuần,  có thể kèm theo liệt mặt ngoại biên,  xét nghiệm miễn dịch và 

chẩn đoán điếc tự miễn dịch 

III. CHẨN ĐOÁN [2], [3]. 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1 Lâm sàng 

1.1.1 Triệu chứng toàn thân: nhìn chung không có dấu hiệu gì,  trừ do bệnh toàn thân 

khác,  sẽ có dấu hiệu của bệnh toàn thân ấy. 

1.1.2 Triệu chứng cơ năng:  

- Nghe kém: nghe kém có thể xẩy ra đột ngột,  tức thì,  hoặc diễn biến trong vòng một 

giờ,  một ngày hoặc vài ngày. Nghe kém cả hai tai thường được phát hiện ngay nhưng 

điếc một bên tai thường gặp hơn,  những bệnh nhân này thường đến khá muộn,  chỉ 

được phát hiện tình cờ...   

- Ù tai: 70 -  90 % bệnh nhân điếc đột ngột có kèm theo ù tai,  như ve kêu,  như tiếng 

xay lúa hoặc như còi tàu,  nhiều khi ù tai là triệu chứng đầu tiên làm bệnh nhân khó 

chịu và phát hiện ra điếc. Ù tai có thể kéo dài trong vòng một tháng,  tuy nhiên ở một 

số bệnh nhân ù tai tồn tại lâu dài,  kể cả khi sức nghe đã được hồi phục.  

- Chóng mặt: 20 -  40 % có biểu hiện chóng mặt,  10 % có biểu hiện chóng mặt thoáng 

qua,  chếnh choáng. Chóng mặt có thể từ  4 - 7 ngày,  cá biệt có thể kéo dài vài tuần. 

Nôn và buồn nôn cũng thường xẩy ra nếu chóng mặt nặng.   

- Các triệu chứng khác: cảm giác nặng đầu,  không phải là cơn đau rõ rệt. Sốt thường 

gặp ở bệnh nhân bị cảm cúm,  viêm đường thở trên cấp tính...  

1.2. Cận lâm sàng 



 
 

Thính lực đồ  

Sinh hóa máu : Đường máu,  thành phần lipid máu ( Cholesterol toàn phần,  HDL- C,  

LDL- C,  triglycerid), ure máu,  creatinine máu, Albumin, Protein,  , đánh giá chức 

năng gan GOT/GPT.  

Công thức máu , đông máu cơ bản(APTT, PT) 

Xét nghiệm nước tiểu 

Chụp X quang,  chụp CT scan,  MRI tìm các bệnh lý của xương chũm,  các khối u dây 

VIII,  dây VII,  u góc cầu tiểu não  

2. Chẩn đoán phân biệt 

Không có 

IV. ĐIỀU TRỊ [3] 

1. Hướng điều trị 

-  Trước hết xác định vị trí tổn thương là ốc tai hay sau ốc tai bằng cách đo ABR.  

-  Điều trị theo nguyên nhân:  

    +  Nguyên nhân co thắt mạch máu.  

    +  Nguyên nhân tăng áp lực nội dịch tai trong.  

    +  Nguyên nhân dò dịch mê đạo.  

2. Điều trị cụ thể (không có tiền sử cao huyết áp,  tiểu đường,  u dây thần kinh…) 

2.1 Thuốc 

- Nhóm chống co thắt vi mạch: piracetam truyền tĩnh mạch:  

+ Piracetam 1g x 3- 12 ống.  

+ Ringer lactat hoặc Glucose 5% - 25% 500ml truyền tĩnh mạch chậm 40 giọt/phút.  

- Nhóm corticoid: Methylprednisolon 40mg x 1 lọ tiêm tĩnh mạch.  

- Nhóm chống dị ứng,  kháng histamine:  

+ Betaserc 24mg x 2 viên uống sáng/chiều. +  Telfast 180mg x 1 viên uống sau ăn.  

- Vitamin nhóm B: Vitamin 3B x 2 viên uống sáng,  chiều.  

- Tăng oxy: Tanakan x 4  viên uống sáng,  chiều.  

- Kháng sinh và thuốc chống viêm nếu cần.  

- Hạn chế vận động.  



 
 

Căn cứ điều kiện hoặc diễn biến bệnh hoặc có phát sinh bệnh kết hợp lựa chọn các 

thuốc thay thế,  phối hợp,  hoặc kèm theo hội chẩn. 

2.2 Theo dõi 

Thính lực đồ,  ù tai,  chóng mặt. 

2.3 CSDD 

BT02- PCCSIIIC 

2.4 Tiêu chuẩn ra viện 

Bệnh nhân hết ù tai,  thính lực cải thiện,  hết chóng mặt. 

V. TIẾN TRIỂN  

-  Điếc đột ngột thực sự là một cấp cứu tai mũi họng,  việc chẩn đoán và điều trị sớm 

có một tầm quan trọng đặc biệt,  sức nghe có thể hồi phục hoàn toàn nếu được điều trị 

kịp thời,  nếu để muộn thì để lại di chứng điếc vĩnh viễn.   

-  Tiên lượng phụ thuộc các yếu tố sau:  

+  Bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị sớm dưới 7 ngày nhiều khả năng hồi phục 

hoàn toàn.  

+  Bệnh nhân kèm theo các bệnh lý nội khoa kết hợp như cao huyết áp,  tiểu đường...,  

việc kiểm soát tốt các bệnh lý này có vai trò rất quan trọng. Bệnh nhân bị điếc đột 

ngột do siêu vi trùng như sau cúm,  sốt cao kèm theo chóng mặt,  sau quai bị.... tiên 

lượng thường khó hồi phục. 

VI. PHÒNG BỆNH  

Nghỉ ngơi 

Khi có biểu hiện của ù tai nghe kém phải đi khám 

Kiểm soát bệnh toàn thân nếu có theo chỉ định của bác sĩ. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

-  Triệu chứng toàn thân: nhìn chung không có dấu hiệu. 

-  Triệu chứng cơ năng:  

+  Nghe kém: nghe kém có thể xẩy ra đột ngột,  tức thì,  hoặc diễn biến trong vòng 

một giờ,  một ngày hoặc vài ngày. Nghe kém cả hai tai thường được phát hiện ngay 



 
 

nhưng điếc một bên tai thường gặp hơn,  những bệnh nhân này thường đến khá muộn,  

chỉ được phát hiện tình cờ...   

+  Ù tai: 70 -  90 % bệnh nhân điếc đột ngột có kèm theo ù tai,  như ve kêu,  như tiếng 

xay lúa hoặc như còi tàu,  nhiều khi ù tai là triệu chứng đầu tiên làm bệnh nhân khó 

chịu và phát hiện ra điếc. Ù tai có thể kéo dài trong vòng một tháng,  tuy nhiên ở một 

số bệnh nhân ù tai tồn tại lâu dài,  kể cả khi sức nghe đã được hồi phục.  

+ Chóng mặt: 20 -  40 % có biểu hiện chóng mặt,  10 % có biểu hiện chóng mặt thoáng 

qua,  chếnh choáng. Chóng mặt có thể từ 4 -  7 ngày,  cá biệt có thể kéo dài vài tuần. 

Nôn và buồn nôn cũng thường xẩy ra nếu chóng mặt nặng.   

+ Các triệu chứng khác: cảm giác nặng đầu,  không phải là cơn đau rõ rệt. Sốt thường 

gặp ở bệnh nhân bị cảm cúm,  viêm đường thở trên cấp tính...  

- Thính lực đồ: Nghe kém tiếp nhận trên 30 db ở 3 tần số liên tiếp 
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1  H91.2 Điếc đột ngột chưa rõ nguyên nhân     

 

  



 
 

 

NỐT NHỎ DÂY THANH 

  

I. KHÁI NIỆM 

 Nốt nhỏ dây thanh là VTQ mạn tính tái phát hoặc phát triển thành nốt nhỏ. 

Chúng là loại u nhỏ bằng hạt tấm nhỏ,  đường kính khoảng 1mm,  mọc ở bờ tự do của 

dây thanh ở vị trí 1/3 trước và 1/3 giữa của hai dây thanh. Khi phát âm hai nốt nhỏ ở 

hai bên dây sẽ tiếp xúc với nhau làm cho dây thanh ở phía trước và phía sau không 

thể tiếp xúc được gây ra khàn tiếng[1], [2]. 

II. NGUYÊN NHÂN  

Yếu tố thuận lợi: 

-  Do lạm dụng giọng: nói to,  nói nhiều,  gắng sức… ở những nghề như giáo viên,  

bán hàng,  ca sĩ... 

-  Do bệnh lý của đường hô hấp như: viêm mũi xoang,  viêm họng,  viêm amiđan,  

viêm phế quản... 

-  Hít phải khí độc như hút thuốc lá,  thuốc lào,  hoá chất... 

-  Khí hậu ẩm ướt,  thay đổi quá nhiều nhiệt độ trong ngày,  một số nghề nghiệp làm 

việc ngoài trời,  nấu ăn,  làm thuỷ tinh... 

-  Các bệnh toàn thân: bệnh goute,  bệnh gan,  béo phì... 

-  Hội chứng trào ngược (GERD) 

III. CHẨN ĐOÁN [2] 

1.Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

1.1.1 Triệu chứng toàn thân: nhìn chung không có dấu hiệu đặc biệt,  trừ do bệnh toàn 

thân khác,  sẽ có dấu hiệu của bệnh toàn thân ấy. 

1.1.2 Triệu chứng cơ năng 

- Khàn tiếng là triệu chứng xuất hiện đầu tiên,  lý do bởi 2 dây thanh âm không khép 

kín được,  dây thanh rung động không đều dẫn đến hiện tượng tiếng nói bị khàn. 



 
 

- Mức độ khàn tiếng hoàn toàn phụ thuộc vào kích thước của hạt xơ,  khi hạt xơ càng 

to càng làm cho khoảng hở thanh môn càng rộng. Do đó,  khi nói,  giọng khàn càng 

nhiều. 

- Lúc này,  càng nói càng mất hơi nhiều nên người bệnh rất mệt và không nói được 

lâu. 

- Khàn tiếng lúc đầu chỉ xảy ra từng đợt,  nếu được điều trị và hạn chế nói,  có thể 

giọng nói trở lại bình thường. Dần dần,  khàn tiếng xảy ra liên tục.  

1.1.3 Triệu chứng thực thể: Soi họng thấy được. 

Chất nhày đọng lại ở một số điểm cố định,  điểm giữa phần ba trước và phần ba giữa 

của dây thanh,  đó chính là vị trí hình thành nên nốt nhỏ  nếu quá trình viêm nhiễm 

liên tục kéo dài. Khi bệnh nhân ho thì chất nhày mất đi,  nhìn thấy tổn thương sung 

huyết ở vị trí trên.    

1.2. Cận lâm sàng 

- Sinh hóa máu : Đường máu,  thành phần lipid máu ( Cholesterol toàn phần,  HDL- 

C,  LDL- C,  triglycerid),  điện giải đồ,   ure máu,  creatinine máu, Albumin, Protein, 

Calci toàn phần, đánh giá chức năng gan GOT/GPT.  

- Công thức máu , nhóm máu 

- Đông máu cơ bản:Thời gian máu chảy, co cục máu, PT, APTT 

- XN miễn dịch:HIV, HbsAg, HCV Elisa  

- Xét nghiệm nước tiểu + Điện tâm đồ, Xquang ngực thẳng  

2. Chẩn đoán phân biệt 

- Khối u ở thanh quản: papilom,  ung thư thanh quản. Thường khàn tiếng từ từ tăng 

dần,  mức độ khàn nặng hơn,  soi thanh quản và sinh thiết khối u cho chẩn đoán xác 

định.  

- Liệt thần kinh hồi qui: xuất hiện đột ngột hoặc từ từ,  sặc các chất lỏng vào phổi. 

Mức độ khàn tiếng nặng,  mất tiếng 

IV. ĐIỀU TRỊ [3] 

1. Hướng điều trị 

-  Hạn chế sử dụng giọng khi điều trị bệnh. 



 
 

-  Điều trị tại chỗ: các thuốc giảm viêm,  giảm phù nề như: corticoid,  men tiêu ,  viêm.làm 

thuốc thanh quản. 

-  Điều trị toàn thân: bằng thuốc giảm viêm,  giảm phù nề như: corticoide,  men tiêu 

viêm… 

-  Điều trị các ổ viêm mũi họng,  viêm xoang,  hội chứng trào ngược dạ dày thực quản 

và các bệnh toàn thân khác. 

-  Liệu pháp luyện giọng.  

-  Phẫu thuật khi điều trị nội khoa không hiệu quả. 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Tại chỗ 

Xông,  khí dung hoặc làm thuốc thanh quản: Hydrocortisone +  Alpha 

chymotripsine… 

2.2. Toàn thân 

-  Chống viêm steroid: prednisolon,  methylprednisolon,  dexamethasone… 

-  Chống viêm dạng men: alpha chymotrypsin,  lysozym… 

-  Kháng sinh:Khi có HC nhiễm trùng, hoặc BC cao 

2.3. Luyện giọng 

Căn cứ vào tình trạng tổn thương giọng,  cách thức sử dụng giọng của bệnh nhân để 

phối hợp cùng chuyên viên luyện giọng,  đưa ra các bài tập thích hợp. 

2.4. Phẫu thuật 

Vi phẫu thuật thanh quản qua soi thanh quản trực tiếp hoặc gián tiếp,  qua ống soi 

mềm hoặc soi treo thanh quản… 

2.5. Nâng đỡ cơ thể 

-  Bổ sung yếu tố vi lượng,  sinh tố,  vitamin,  dinh dưỡng... 

-  CSDD : BT02- PCCSIIIC 

2.6. Tiêu chuẩn ra viện 

- Không sốt, không chảy máu 

- Đau vết mổ giảm 

- Không đau họng 



 
 

- Đỡ khàn, không khó thở 

- NS họng:Đỏ thường, dây thanh phẳng, sụn phễu dây thanh di động bình thường 

V. TIẾN TRIỂN  

Có thể tái phát  

VI. PHÒNG BỆNH  

- Khi bị VTQ cấp cần điều trị triệt để. 

- Điều trị các viêm nhiễm ở họng,  mũi,  xoang... 

- Tránh tiếp xúc với các chất hơi,  hoá chất độc,  sử dụng giọng hợp lý,  nghỉ giọng 

khi có viêm nhiễm mũi họng và viêm đợt cấp 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

-  Triệu chứng toàn thân: nhìn chung không có dấu hiệu đặc biệt,  trừ do bệnh toàn 

thân khác,  sẽ có dấu hiệu của bệnh toàn thân ấy. 

-  Triệu chứng cơ năng:  

+  Khàn tiếng là triệu chứng xuất hiện đầu tiên,  lý do bởi 2 dây thanh âm không khép 

kín được,  dây thanh rung động không đều dẫn đến hiện tượng tiếng nói bị khàn.khàn 

lúc đầu xảy ra từng đợt,  sau khan liên tục,  có khi mất tiếng 

+  Nói càng mất hơi nhiều nên người bệnh rất mệt và không nói được lâu 

-  Triệu chứng thực thể: Soi họng dưới nội soi thấy được nốt nhỏ dây thanh 

-  Điều trị nội khoa thất bại 
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 MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ   

 STT  MÃ BỆNH  TÊN BỆNH  GHI CHÚ  

1  J38.2 Nốt nhỏ dây thanh âm     

 

  



 
 

 

POLYP CỦA DÂY THANH ÂM VÀ THANH QUẢN 

   

I. KHÁI NIỆM 

Polyp dây thanh là VTQ mạn tính tái phát hoặc phát triển thành polyp. Polyp dây 

thanh quản là những u nhỏ ở dây thanh nằm mặt trên bờ trong lòng thanh 

quản. Polyp thường to bằng hạt tấm hoặc bằng hạt đậu xanh. Bệnh có thể gặp ở mọi 

lứa tuổi,  đặc biệt là người trưởng thành. Bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến giọng nói,  nếu 

không điều trị dứt điểm có thể dẫn đến khàn tiếng kéo dài[1], [2]. 

II. NGUYÊN NHÂN  

-  Do lạm dụng giọng: nói to,  nói nhiều,  gắng sức… ở những nghề như giáo viên,  

bán hàng,  ca sĩ... 

-  Do bệnh lý của đường hô hấp như: viêm mũi xoang,  viêm họng,  viêm amiđan,  

viêm phế quản... 

-  Hít phải khí độc như hút thuốc lá,  thuốc lào,  hoá chất... 

-  Khí hậu ẩm ướt,  thay đổi quá nhiều nhiệt độ trong ngày,  một số nghề nghiệp làm 

việc ngoài trời,  nấu ăn,  làm thuỷ tinh... 

-  Các bệnh toàn thân: bệnh goute,  bệnh gan,  béo phì... 

-  Hội chứng trào ngược (GERD) 

III. CHẨN ĐOÁN[2] 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1 Lâm sàng 

1.1.1 Triệu chứng toàn thân: nhìn chung không có dấu hiệu,  trừ do bệnh toàn thân 

khác,  sẽ có dấu hiệu của bệnh toàn thân ấy. 

1.1.2 Triệu chứng cơ năng:  

- Khàn tiếng là triệu chứng xuất hiện đầu tiên,  lý do bởi 2 dây thanh âm không khép 

kín được,  dây thanh rung động không đều dẫn đến hiện tượng tiếng nói bị khàn. 



 
 

- Mức độ khàn tiếng hoàn toàn phụ thuộc vào kích thước của polyp,  khi polyp càng 

to càng làm cho khoảng hở thanh môn càng rộng. Do đó,  khi nói,  giọng khàn càng 

nhiều. 

- Lúc này,  càng nói càng mất hơi nhiều nên người bệnh rất mệt và không nói được 

lâu. 

- Khàn tiếng lúc đầu chỉ xảy ra từng đợt,  nếu được điều trị và hạn chế nói,  có thể 

giọng nói trở lại bình thường. Dần dần,  khàn tiếng xảy ra liên tục.  

1.1.3 Triệu chứng thực thể: Soi họng thấy được:Hình ảnh polyp dây thanh  

1.2 Cận Lâm Sàng 

- Sinh hóa máu : Đường máu,  thành phần lipid máu ( Cholesterol toàn phần,  HDL- 

C,  LDL- C,  triglycerid),  điện giải đồ,   ure máu,  creatinine máu,  Albumin,  Protein,  

Calci toàn phần,  đánh giá chức năng gan GOT/GPT.  

- Công thức máu,  nhóm máu 

- Đông máu cơ bản: Thời gian máu chảy, co cục máu, PT, APTT 

- XN miễn dịch: HIV,  HbsAg,  HCV Elisa  

- Xét nghiệm nước tiểu  

- Điện tâm đồ,  Xquang ngực thẳng  

2. Chẩn đoán phân biệt 

- Khối u ở thanh quản: papilom,  ung thư thanh quản. Thường khàn tiếng từ từ tăng 

dần,  mức độ khàn nặng hơn,  soi thanh quản và sinh thiết khối u cho chẩn đoán xác 

định.  

- Liệt thần kinh hồi qui: xuất hiện đột ngột hoặc từ từ,  sặc các chất lỏng vào phổi. 

Mức độ khàn tiếng nặng,  mất tiếng  

IV.  ĐIỀU TRỊ[1], [3] 

1. Hướng điều trị  

-  Hạn chế sử dụng giọng khi điều trị bệnh. 

-  Điều trị tại chỗ: các thuốc giảm viêm,  giảm phù nề như: corticoid,  men tiêu viêm… 

-  Điều trị toàn thân: bằng thuốc giảm viêm,  giảm phù nề như: corticoide,  men tiêu 

viêm… 



 
 

-  Điều trị các ổ viêm mũi họng,  viêm xoang,  hội chứng trào ngược dạ dày thực quản 

và các bệnh toàn thân khác. 

-  Liệu pháp luyện giọng. 

-  Phẫu thuật khi điều trị nội khoa không hiệu quả. 

2. Điều trị cụ thể 

2.1 Tại chỗ: Xông,  khí dung hoặc làm thuốc thanh quản: Hydrocortisone -  Alpha 

chymotripsine… 

2.2 Toàn thân 

- Chống viêm steroid: prednisolon,  methylprednisolon,  dexamethasone… 

- Chống viêm dạng men: alpha chymotrypsin,  lysozym… 

- Kháng sinh: Khi có HC nhiễm trùng, hoặc BC cao 

2.3 Luyện giọng 

-  Căn cứ vào tình trạng tổn thương giọng,  cách thức sử dụng giọng của bệnh nhân để 

phối hợp cùng chuyên viên luyện giọng,  đưa ra các bài tập thích hợp. 

2.4 Phẫu thuật 

- Vi phẫu thuật thanh quản qua soi thanh quản trực tiếp hoặc gián tiếp,  qua ống soi 

mềm hoặc soi treo thanh quản… 

2.5 Nâng đỡ cơ thể 

-  Bổ sung yếu tố vi lượng,  sinh tố,  vitamin,  dinh dưỡng... 

-  CSDD :BT02- PCCSIIIC 

2.6 Tiêu chuẩn ra viện 

- Không sốt, không chảy máu 

- Đau vết mổ giảm 

- Không đau họng 

- Đỡ khàn, không khó thở 

- NS họng:Đỏ thường, dây thanh phẳng, sụn phễu dây thanh di động bình thường 

V. TIẾN TRIỂN  

Có thể tái phát  

VI. PHÒNG BỆNH  



 
 

-  Khi bị VTQ cấp cần điều trị triệt để. 

-  Điều trị các viêm nhiễm ở họng,  mũi,  xoang... 

-  Tránh tiếp xúc với các chất hơi,  hoá chất độc,  sử dụng giọng hợp lý,  nghỉ giọng 

khi có viêm nhiễm mũi họng và viêm đợt cấp. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

-  Triệu chứng toàn thân: nhìn chung không có dấu hiệu đặc biệt,  trừ do bệnh toàn 

thân khác,  sẽ có dấu hiệu của bệnh toàn thân ấy. 

-  Triệu chứng cơ năng:  

+  Khàn tiếng là triệu chứng xuất hiện đầu tiên,  lý do bởi 2 dây thanh âm không khép 

kín được,  dây thanh rung động không đều dẫn đến hiện tượng tiếng nói bị khàn.khàn 

lúc đầu xảy ra từng đợt,  sau khan liên tục,  có khi mất tiếng 

+  Nói càng mất hơi nhiều nên người bệnh rất mệt và không nói được lâu 

- Triệu chứng thực thể: Soi họng dưới nội soi thấy được nốt nhỏ dây thanh 

-  Điều trị nội khoa thất bại. 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT  MÃ BỆNH  TÊN BỆNH  GHI CHÚ  

1  J38.1 Polyp dây thanh âm và thanh quản     

 

  



 
 

 

POLYP MŨI 

    

I. KHÁI NIỆM 

-  Polyp mũi là tổn thương giả u do thoái hoái cục bộ của niêm mạc mũi hay xoang 

mà chủ yếu là tổ chức đệm.  

-  Polyp mũi là bệnh rất thường gặp,  có thể đơn thuần ở hốc mũi,  có thể ở các xoang 

hay cả ở mũi và xoang [1], [3].  

II. NGUYÊN NHÂN 

-   Do viêm mũi xoang mạn tính.   

-   Do viêm mũi xoang dị ứng.  

- Do rối loạn vận mạch,  rối loạn nội tiết hay do cơ địa tạo nên. 

III. CHẨN ĐOÁN [1], [2]. 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

1.1.1 Triệu chứng cơ năng 

-  Ngạt tắc mũi thường xuyên.  

-  Xì mũi hoặc khịt khạc mủ nhày hay mủ đặc thường xuyên.  

-  Đau nhức vùng mặt.  

-  Mất ngửi hoặc giảm ngửi.  

1.1.2 Triệu chứng thực thể 

Soi mũi thấy: Khối u mềm,  nhẵn bóng,  mọng,  màu hồng nhạt.  

Tùy theo kích thước của polyp mũi,  chia làm 4 độ:  

 +  Độ I: Polyp khu trú gọn trong phức hợp lỗ ngách.  

 +  Độ II: Polyp phát triển ra ngách giữa nhưng chưa vượt quá bờ tự do của cuốn giữa.  

 +  Độ III: Polyp vượt quá bờ tự do của cuốn giữa đến lưng cuốn dưới. 

 +  Độ IV: Polyp che kín toàn bộ hốc mũi,  ra tận cửa mũi sau.    

1.2. Cận lâm sàng 



 
 

-  Sinh hóa máu : Đường máu,  thành phần lipid máu ( Cholesterol toàn phần,  HDL- 

C,  LDL- C,  triglycerid),  điện giải đồ,   ure máu,  creatinine máu, Albumin, Protein, 

Calci toàn phần, đánh giá chức năng gan GOT/GPT.  

-  Công thức máu , nhóm máu 

-  Đông máu cơ bản:Thời gian máu chảy, co cục máu, PT, APTT 

-  XN miễn dịch:HIV, HbsAg, HCV Elisa  

-  Xét nghiệm nước tiểu  

-  Điện tâm đồ, Xquang ngực thẳng , CT mũi xoang (Axial, Coronal ) không tiêm 

thuốc cản quang 

-  MRI: Cho phép phân biệt polyp với các tổn thương do tắc lỗ thông mũi xoang (dày 

niêm mạc,  dịch trong xoang). 

2. Chẩn đoán phân biệt 

Với bệnh lý u mũi xoang:Tính chất dễ chảy máu, sinh thiết kết quả là U  

IV. ĐIỀU TRỊ [2] 

1. Nguyên tắc chung  

- Nghỉ ngơi,  phòng tránh các tác nhân,  nguyên nhân gây viêm mũi xoang.  

- Đảm bảo dẫn lưu tốt mũi xoang,  chống phù nề niêm mạc.   

- Kết hợp điều trị tại chỗ và toàn thân.  

2. Cụ thể 

2.1. Điều trị nội khoa  

Chỉ định: khi khối polyp độ I,  II.  

2.1.1 Điều trị toàn thân:  

-  Thuốc kháng sinh: Tốt nhất dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ hoặc dùng  một 

trong các kháng sinh sau: 

+ Beta- lactams: amox +  acid clavulanic,  Ampicillin +  subactam 25- 50mg/kg/24h 

+ Macrolides: clarithromycin 500mg/ lần x 2 lần truyền tmc 

+ Cephalosporin I: cefalotin( kezlin),  cefazolim ( kefzol )... tiêm bắp or tiêm Tmc 25- 

50mg/kg/ngày 



 
 

+ Cephalosporin II: cefamandole ( kefandol),  cefuroxim liều 20mg/kg/ ngày Tiêm 

TMC 

+ Cephalosporin III: cefotaxim ( claforan),  cefizoxim ( ceftizox),  ceftriaxone ( 

rocephin )... liều 50- 100mg/kg/ ngày chia 3- 4 lần. 

+ Cephalosporin IV: Cefepim Tiêm Tmc 50- 100mg/kg/ ngày. 

+ Vancomycin: 40- 80mg/kg/ ngày Truyền TMC chia 3- 4 lần 

+ Amikacin 15mg/kg/ngày tiêm TMC 

+ Clindamycin: 150- 300mg/ lần x 4 lần/ ngày 

+ Metronidazole: 20- 30mg/ kg chia 3 lần 

+ Lincomycin: 600mg-  1000mg → truyền tmc 8- 12h/ 1 lần 

+ Quinolon: Ciprofloxacin 400mg → Truyền TMC 30 giọt/p,  Levofloxacin 500mg 

Truyên TMC 30 giọt / phút 8 giờ. 

-  Thuốc corticosteroid đường uống.  

-  Căn cứ điều kiện hoặc diễn biến bệnh hoặc có phát sinh bệnh kết hợp lựa chọn các 

thuốc thay thế,  phối hợp,  hoặc kèm theo hội chẩn. 

2.1.2 Điều trị tại chỗ: 

- Dùng thuốc co mạch 

- Rửa mũi bằng nước muốii sinh lý.  

- Thuốc corticosteroid dạng xịt,  dùng kéo dài.  

2.2. Điều trị phẫu thuật  

Khi khối polyp độ I,  II điều trị nội khoa không đỡ.  

Khi khối polyp độ III,  IV.  

Cụ thể: Phẫu thuật nội soi mũi xoang:  

-  Phẫu thuật nội soi chức năng mũi xoang tối thiểu.  

-  Phẫu thuật nội soi mũi xoang mở sàng -  hàm.  

-  Phẫu thuật nội soi mũi xoang mở sàng -  hàm -  trán -  bướm.  

Quá trình điều trị gồm 3 giai đoạn: Trước mổ, hồi sức trong mổ, điều trị sau mổ. 

- Điều trị trước mổ: Kháng sinh(Các KS trong điều trị nội khoa), Tan đàm: 

acetylcysteine,  carbocystein,  ambroxol..., Kháng dị ứng: trong trường hợp có dị ứng. 



 
 

- Hồi sức trong mổ 

- Điều trị sau mổ: Kháng sinh(Sử dụng tiếp KS trước mổ đang dùng), chống viêm, 

cầm máu, giảm đau 

- Điều trị tại chỗ sau mổ: 

Rút merocel mũi sau 24 giờ. 

Dùng thuốc co mạch. 

Rửa mũi bằng nước muối sinh lý.  

Làm thuốc mũi,  rửa mũi xoang.  

Thuốc corticosteroid dạng xịt kéo dài. 

2.3. Tiêu chuẩn ra viện 

- Không sốt, không chảy máu 

- Không ngạt mũi 

- Không đau 

- NS mũi:mũi thông thoáng, không chảy máu, hốc mổ khô, phức hợp xoang sàng hàm 

ngách trán bướm thông thoáng 

V. TIẾN TRIỂN  

- Bệnh polyp mũi do nhiều nguyên nhân,  điều trị thường dài ngày nên để có kết quả 

tốt đòi hỏi bệnh nhân phải tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sỹ.  

- Có thể tái phát 

- Biến chứng Viêm tai giữa,  Viêm thanh quản,  Viêm giãn khí phế quản  

VI. PHÒNG BỆNH  

- Nghỉ ngơi,  phòng tránh các tác nhân,  nguyên nhân gây viêm mũi xoang.  

- Vệ sinh môi trường nơi ở,  nơi làm việc.  

- Không hút thuốc lá,  thuốc lào,  hạn chế rượu bia.  

- Thường xuyên rèn luyện sức khoẻ,  nâng cao thể lực  

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

- Triệu chứng cơ năng: 

+  Ngạt tắc mũi thường xuyên.  

+  Xì mũi hoặc khịt khạc mủ nhày hay mủ đặc thường xuyên.  



 
 

+  Đau nhức vùng mặt.  

+  Mất ngửi hoặc giảm ngửi 

- Triệu chứng thực thể: soi mũi thấy: Khối u mềm,  nhẵn bóng,  mọng,  màu hồng 

nhạt.  

Tùy theo kích thước của polyp mũi,  chia làm 4 độ:  

 +  Độ I: Polyp khu trú gọn trong phức hợp lỗ ngách.  

 +  Độ II: Polyp phát triển ra ngách giữa nhưng chưa vượt quá bờ tự do của cuốn giữa.  

 +  Độ III: Polyp vượt quá bờ tự do của cuốn giữa đến lưng cuốn dưới. 

 +  Độ IV: Polyp che kín toàn bộ hốc mũi,  ra tận cửa mũi sau. 
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VIÊM AMIDAN MẠN TÍNH 

 

I.KHÁI NIỆM 

Viêm amiđan mạn tính là hiện tượng viêm thường xuyên,  viêm đi viêm lại nhiều lần 

của amiđan khẩu cái. Tùy theo mức độ viêm nhiễm và phản ứng của cơ thể,  amiđan 

viêm có thể phát triển to lên (viêm quá phát) thường gặp ở trẻ em hay người trẻ tuổi,  

hoặc amiđan có thể nhỏ lại (viêm xơ teo)[1], [2].  

II.NGUYÊN NHÂN 

1. Các tác nhân gây viêm amiđan 

Vi khuẩn: liên cầu β tan huyết nhóm A,  S.pneu hemophilus,  tụ cầu,  liên cầu,  xoắn 

khuẩn,  các chủng ái khí và yếm khí; − Virus: cúm,  sởi,  ho gà[2], [3].  

2. Nguyên nhân thuận lợi gây viêm amiđan 

- Thời tiết thay đổi đột ngột (bị lạnh đột ngột khi mưa,  độ ẩm cao...).  

- Ô nhiễm môi trường do bụi,  khí,  điều kiện sinh hoạt thấp,  vệ sinh kém. − Sức đề 

kháng kém,  cơ địa dị ứng.  

- Có các ổ viêm nhiễm ở họng,  miệng: như sâu răng,  viêm lợi,  viêm V.A,  viêm 

xoang và do đặc điểm cấu trúc giải phẫu của amiđan có nhiều khe kẽ,  hốc,  ngách là 

nơi cư trú,  ẩn náu và phát triển của vi khuẩn.  

III.CHẨN ĐOÁN[3] 

1.Chẩn đoán xác định 

1.1 Lâm sàng 

1.1.1 Triệu chứng toàn thân 

Triệu chứng nghèo nàn. Có khi không có triệu chứng gì ngoài những đợt tái phát hoặc 

hồi viêm có triệu chứng giống như viêm amiđan cấp tính.  

Đôi khi có toàn trạng gầy yếu,  da xanh,  sờ lạnh,  ngây ngấy sốt về chiều.  

1.1.2 Cơ năng 

- Thường có cảm giác nuốt vướng ở họng đôi khi có cảm giác đau như có dị vật trong 

họng,  đau lan lên tai.  



 
 

- Hơi thở thường xuyên hôi mặc dù vệ sinh răng miệng thường xuyên.  

- Thỉnh thoảng có ho và khàn tiếng,  trẻ em có thở khò khè,  ngủ ngáy to.  

1.1.3 Thực thể 

- Trên bề mặt amiđan có nhiều khe và hốc. Các khe và hốc này chứa đầy chất bã đậu 

và thường có mủ màu trắng.  

- Thể quá phát: amiđan to như hai hạt hạnh nhân ở hai bên thành họng lấn vào làm 

hẹp khoang họng,  trụ trước đỏ,  thường gặp ở trẻ em.   

- Xếp loại amiđan quá phát:  

+ Viêm amiđan quá phát A1 (A+ ): amiđan to,  tròn,  cuống gọn,  chiều ngang amiđan 

nhỏ hơn hoặc bằng 1/4 khoảng cách giữa chân hai trụ trước amiđan.  

+Viêm amiđan quá phát A2 (A+ + ): amiđan to,  tròn,  cuống gọn,  chiều ngang amiđan 

nhỏ hơn hoặc bằng 1/3 khoảng cách giữa chân hai trụ trước amiđan.  

+ Viêm amiđan quá phát A3 (A+ + + ): amiđan to,  tròn,  cuống gọn,  chiều ngang 

amiđan nhỏ hơn hoặc bằng 1/2 khoảng cách giữa chân hai trụ trước amiđan.  

Thể xơ teo: Thường gặp ở người lớn,  amiđan nhỏ,  mặt gồ ghề,  lỗ chỗ hoặc chằng 

chịt xơ trắng biểu hiện bị viêm nhiễm nhiều lần. Màu đỏ sẫm,  trụ trước đỏ,  trụ sau 

dầy. Amiđan mất vẻ mềm mại bình thường,  ấn vào amiđan có thể thấy phòi mủ hôi 

ở các hốc.  

1.2. Cận lâm sàng 

1.2.1 Cận lâm sàng chẩn đoán và tiên lượng 

Viêm amiđan mạn tính có thể là một ổ viêm nhiễm gây nên những bệnh toàn thân 

khác,  nhưng nhiều khi khẳng định điều đó trong những trường hợp cụ thể lại là vấn 

đề khó khăn và tế nhị. Người ta đã đề xuất khá nhiều test để chẩn đoán xác định:  

- Test Viggo -  Schmidt: thử công thức bạch cầu trước khi làm nghiệm pháp. Dùng 

ngón tay xoa trên bề mặt amiđan trong vòng 5 phút,  thử lại công thức bạch cầu. Nếu 

amiđan viêm sẽ thấy số lượng bạch cầu tăng lên. Bạch cầu tăng dần trong vòng 30 

phút,  giảm dần trong vòng 2 giờ,  sau trở lại bình thường.  



 
 

- Test Le Mée: nếu amiđan viêm đã gây các biến chứng,  sau khi xoa trên bề mặt 

amiđan có khi thấy khớp đau hơn,  xuất hiện phù nhẹ hoặc trong nước tiểu có hồng 

cầu.  

- Đo tỷ lệ ASLO trong máu: bình thường 200 đơn vị,  khi viêm do liên cầu khuẩn sẽ 

tăng cao từ 500 -  1000 đơn vị. 

1.2.2. Cận lâm sàng khi phẫu thuật 

- Huyết học: 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (laser) 

Định nhóm máu hệ ABO 

HbsAg,  HCV,  HIV (ELISA) 

- Đông máu: PT,  APTT,  Fibrinogen,  Thời gian máu chảy,  Co cục máu. 

- Tổng phân tích nước tiểu. 

- Hóa sinh máu: Glucose,  Ure,  Creatinine,  Acid uric,  Protein,  Albumin,  Triglycerid,  

Cholesterol,  LDL,  HDL,  GOT,  GPT,  Bilirubin TP,  Bilirubin TT,  Điện giải đồ ( 

Na+ ,  K+ ,  CL- ),  Calci. 

- Chụp XQuang ngực thẳng. 

- Điện tim thường. 

1.2.3. Cận lâm sàng khi có diễn biến bất thường hoặc bệnh phối hợp 

- Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm khi có diễn biến bất thường 

hoặc khi có hội chẩn. 

- Trường hợp người bệnh có nhiều bệnh phối hợp thì chỉ định cận lâm sàng của bệnh 

phối hợp theo phác đồ của bệnh đó. 

Chẩn đoán phân biệt  

- Lao amiđan: Có hội chứng nhiễm độc lao,  xét nghiệm lao loại trừ.  

- Giang mai thời kỳ hai: Niêm mạc họng đỏ,  với những vết trợt niêm mạc ở amiđan,  

màn hầu,  xét nghiệm giang mai loại trừ.  

- Ung thư amiđan: Thường một bên amiđan to,  xù xì,  có thể loét hoặc không,  mật 

độ cứng chắc,  hay có hạch cổ to cùng bên. Cần sinh thiết để loại trừ.  

- Thể lâm sàng: Viêm A do liên cầu β tan huyết nhóm A. 



 
 

Chẩn đoán thể lâm sàng 

- Thể quá phát: amiđan to như hai hạt hạnh nhân ở hai bên thành họng lấn vào làm 

hẹp khoang họng,  trụ trước đỏ,  thường gặp ở trẻ em.   

- Xếp loại amiđan quá phát:  

+ Viêm amiđan quá phát A1 (A+ ): amiđan to,  tròn,  cuống gọn,  chiều ngang amiđan 

nhỏ hơn hoặc bằng 1/4 khoảng cách giữa chân hai trụ trước amiđan.  

+ Viêm amiđan quá phát A2 (A+ + ): amiđan to,  tròn,  cuống gọn,  chiều ngang 

amiđan nhỏ hơn hoặc bằng 1/3 khoảng cách giữa chân hai trụ trước amiđan.  

+ Viêm amiđan quá phát A3 (A+ + + ): amiđan to,  tròn,  cuống gọn,  chiều ngang 

amiđan nhỏ hơn hoặc bằng 1/2 khoảng cách giữa chân hai trụ trước amiđan.  

- Thể xơ teo: Thường gặp ở người lớn,  amiđan nhỏ,  mặt gồ ghề,  lỗ chỗ hoặc chằng 

chịt xơ trắng biểu hiện bị viêm nhiễm nhiều lần. Màu đỏ sẫm,  trụ trước đỏ,  trụ sau 

dầy. Amiđan mất vẻ mềm mại bình thường,  ấn vào amiđan có thể thấy phòi mủ hôi 

ở các hốc 

IV.ĐIỀU TRỊ[3], [4] 

1.Hướng điều trị  

Viêm amiđan mạn tính,  vấn đề điều trị chủ yếu là cân nhắc chỉ định phẫu thuật cắt 

amiđan.  

2.Điều trị cụ thể  

- Phẫu thuật cắt amiđan hiện nay là rất phổ biến,  tuy nhiên cần có chỉ định chặt chẽ.  

- Chỉ cắt khi nào amiđan thực sự trở thành một ổ viêm (focal infection) gây hại cho 

cơ thể.   

- Chỉ định phẫu thuật:  

+ Amiđan viêm mạn tính nhiều lần (thường là 5 -  6 lần trong một năm).  

+ Amiđan viêm mạn tính gây biến chứng viêm tấy,  áp xe quanh amiđan.   

+ Amiđan viêm mạn tính gây biến chứng viêm mũi,  viêm xoang,  viêm tai giữa,  viêm 

phế quản,  viêm phổi,  viêm tấy hạch dưới hàm hoặc thành bên họng…   

+ Amiđan viêm mạn tính gây biến chứng xa: viêm màng trong tim,  viêm cầu thận,  

viêm khớp,  rối loạn tiêu hóa kéo dài,  nhiễm khuẩn huyết.  



 
 

+ Amiđan viêm mạn tính quá phát gây khó thở (hội chứng ngạt thở khi ngủ -  hội 

chứng Pickwick sleep),  khó nuốt,  giọng nói như miệng ngậm một vật gì (khó nói).   

Điều trị trước mổ 

- Kháng sinh: Chỉ định 1 trong các thuốc sau,  thời gian dùng thuốc 2 -  3 ngày. 

+ Beta- lactams: amox +  acid clavulanic,  Ampicillin +  subactam 25- 50mg/kg/24h 

+ Macrolides: clarithromycin 500mg/ lần x 2 lần truyền tmc 

+ Cephalosporin I: cefalotin( kezlin),  cefazolim ( kefzol )... tiêm bắp or tiêm Tmc 25- 

50mg/kg/ngày 

+ Cephalosporin II: cefamandole ( kefandol),  cefuroxim liều 20mg/kg/ ngày Tiêm 

TMC 

+ Cephalosporin III: cefotaxim ( claforan),  cefizoxim ( ceftizox),  ceftriaxone ( 

rocephin )... liều 50- 100mg/kg/ ngày chia 3- 4 lần. 

+ Cephalosporin IV: Cefepim Tiêm Tmc 50- 100mg/kg/ ngày. 

+ Vancomycin: 40- 80mg/kg/ ngày Truyền TMC chia 3- 4 lần 

+ Amikacin 15mg/kg/ngày tiêm TMC 

+ Clindamycin: 150- 300mg/ lần x 4 lần/ ngày 

+ Metronidazole: 20- 30mg/ kg chia 3 lần 

+ Lincomycin: 600mg-  1000mg → truyền tmc 8- 12h/ 1 lần 

+ Quinolon: Ciprofloxacin 400mg → Truyền TMC 30 giọt/p,  Levofloxacin 500mg 

Truyên TMC 30 giọt / phút 8 giờ 

Điều trị hậu phẫu 

- Kháng sinh: Chỉ định 1 trong các thuốc sau,  thời gian dùng thuốc 7 -  10 ngày. 

+ Beta- lactams: amox +  acid clavulanic,  Ampicillin +  subactam 25- 50mg/kg/24h 

+ Macrolides: clarithromycin 500mg/ lần x 2 lần truyền tmc 

+ Cephalosporin I: cefalotin( kezlin),  cefazolim ( kefzol )... tiêm bắp or tiêm Tmc 25- 

50mg/kg/ngày 

+ Cephalosporin II: cefamandole ( kefandol),  cefuroxim liều 20mg/kg/ ngày Tiêm 

TMC 



 
 

+ Cephalosporin III: cefotaxim ( claforan),  cefizoxim ( ceftizox),  ceftriaxone ( 

rocephin )... liều 50- 100mg/kg/ ngày chia 3- 4 lần. 

+ Cephalosporin IV: Cefepim Tiêm Tmc 50- 100mg/kg/ ngày. 

+ Vancomycin: 40- 80mg/kg/ ngày Truyền TMC chia 3- 4 lần 

+ Amikacin 15mg/kg/ngày tiêm TMC 

+ Clindamycin: 150- 300mg/ lần x 4 lần/ ngày 

+ Metronidazole: 20- 30mg/ kg chia 3 lần 

+ Lincomycin: 600mg-  1000mg → truyền tmc 8- 12h/ 1 lần 

+ Quinolon: Ciprofloxacin 400mg → Truyền TMC 30 giọt/p,  Levofloxacin 500mg 

Truyên TMC 30 giọt / phút 8 giờ 

- Giảm đau,  hạ sốt: Chỉ định 1 trong các thuốc sau,  phối hợp thuốc khi NB đau nhiều: 

+  Paracetamol x 0, 5 -  1g/lần x 2 -  4 lần/ngày,  uống hoặc truyền TM. 

+  Piroxicam x 20mg x 1 lần,  tiêm bắp. 

- Chống viêm: Methyl prednisolon x 40 mg,  tiêm TM chậm buổi sáng  x 3 -  5 ngày. 

- An thần: Diazepam x 5 mg,  uống tối x 3 -  5 ngày. 

- Bồi phụ nước,  điện giải cho các trường hợp đau nhiều ăn uống kém: Oresol,  truyền 

dịch. 

- Khác: Chống nôn nếu bệnh nhân có nôn ói.  

Căn cứ điều kiện hoặc diễn biến bệnh hoặc có phát sinh bệnh kết hợp lựa chọn các 

thuốc thay thế,  phối hợp,  hoặc kèm theo hội chẩn. 

Phương pháp phẫu thuật  

- Trước đây thường phẫu thuật dưới gây tê tại chỗ bằng các phương pháp: Sluder và 

Anse.  

- Ngày nay chủ yếu là phẫu thuật dưới gây mê nội khí quản bằng các phương pháp 

Anse hoặc trực tiếp bằng dao điện đơn cực hay lưỡng cực,  cắt bằng Laser,  Coblator,  

dao siêu âm.... 

2.4 Chế độ chăm sóc 

Chăm sóc cấp 3 

Trước mổ: BT02. 



 
 

Sau mổ: BT04. 

2.5 Tiêu chuẩn ra viện 

- BN tỉnh không sốt,  đau ít,  không chảy máu,  không ho,  ăn uống được. 

- Hốc Amydan 2 bên giả mạc trắng ,  không chảy máu. 

V.TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Viêm amiđan nếu không được điều trị đúng và kịp thời,  nhẹ thì gây ảnh hưởng nhiều 

tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống,  nặng có thể gây ra nhiều biến chứng,  thậm chí 

có những biến chứng rất nguy hiểm.  

Biến chứng cục bộ  

Loét khe amiđan,  sỏi amiđan,  viêm tấy chung quanh amiđan,  viêm tấy thành bên 

họng,  viêm họng mạn tính.  

Biến chứng gần  

Viêm hạch cổ mạn tính,  viêm mũi xoang,  viêm tai giữa,  viêm thanh,  khí,  phế quản.  

Biến chứng xa  

 Viêm khớp,  viêm thận,  viêm nội tâm mạc,  nhiễm khuẩn huyết...  

VI.TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Amiđan viêm mạn tính nhiều lần (thường là 5 -  6 lần trong một năm).  

- Amiđan viêm mạn tính gây biến chứng viêm tấy,  áp xe quanh amiđan.   

- Amiđan viêm mạn tính gây biến chứng viêm mũi,  viêm xoang,  viêm tai giữa,  viêm 

phế quản,  viêm phổi,  viêm tấy hạch dưới hàm hoặc thành bên họng…   

- Amiđan viêm mạn tính gây biến chứng xa: viêm màng trong tim,  viêm cầu thận,  

viêm khớp,  rối loạn tiêu hóa kéo dài,  nhiễm khuẩn huyết.  

- Amiđan viêm mạn tính quá phát gây khó thở (hội chứng ngạt thở khi ngủ -  hội chứng 

Pickwick sleep),  khó nuốt,  giọng nói như miệng ngậm một vật gì (khó nói). 

VII.PHÒNG BỆNH 

- Giữ vệ sinh môi trường sống,  đặc biệt những người có sức đề kháng kém,  có cơ địa 

dị ứng. Có biện pháp phòng tránh,  bảo vệ bản thân tốt khi có những vụ dịch liên quan 

đến dường hô hấp,  khi thời tiết giao mùa...  



 
 

- Điều trị triệt để các bệnh lý mũi họng khác như viêm V.A,  viêm mũi,  viêm xoang 

mạn tính,  viêm răng miệng...  

- Luyện tập thể dục,  thể thao,  sử dụng các thuốc bổ tăng cường sức đề kháng của bản 

thân.  

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1.  Đại Học Y Hà Nội (1995),  Bài giảng Mắt -  TMH, (tr184- 185) Nhà xuất bản Y 

học,  Hà Nội 

2. Bộ Y Tế (2016),  Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về tai mũi họng, 

(tr141- 146) Nhà xuất bản y học,  Hà Nội 

3.  BV TMH TPHCM (2018),  Phác đồ điều trị nội trú, (tr8- 14) Nhà xuất bản y học,  

Hà Nội 

4. Phạm Khánh Hòa  (2008),  Tai mũi họng, (tr108- 114) Nhà xuất bản giáo dục,  Hà 

Nội 

MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

 STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1  J35.0 Viêm A mạn tính   

 

  



 
 

 

VIÊM TAI GIỮA KHÔNG ĐẶC HIỆU 

 

I. KHÁI NIỆM 

Viêm tai giữa không đặc hiệu (VTG) mạn tính được định nghĩa là tình trạng viêm 

niêm mạc tai giữa kéo dài trên 3 tháng[1], [2]. 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Viêm tai giữa thường được gây ra bởi nhiễm các tác nhân gây bệnh do virus,  vi 

khuẩn hay nấm. Vi khuẩn gây bệnh thường gặp nhất là Streptococcus pneumonia,   

Pseudomonas aeruginosa,  Haemophilus influenzae và Moraxella catarrhalis. Các loại 

virus như virus hợp bào hô hấp (RSV) và những loại gây ra cảm lạnh thông thường 

cũng có thể dẫn đến viêm tai giữa bằng cách làm tổn hại đến hệ thống phòng thủ bình 

thường của các tế bào biểu mô đường hô hấp trên.   

- Viêm tai giữa thường xảy ra ở trẻ em vì vòi nhĩ ngắn,  hẹp,  và hơi nằm ngang so với 

người lớn. Do viêm tai giữa cấp không được điều trị và theo dõi tốt. Viêm tai giữa sau 

các bệnh nhiễm trùng lây: như cúm,  sởi. Viêm tai giữa do chấn thương áp lực.  

- Các yếu tố thuận lợi: Cấu trúc xương chũm loại có thông bào nhiều,  độc tố của vi 

khuẩn nhất là streptococcus hemolytique,  pneumococcus mucosus… và thể trạng,  cơ 

địa của bệnh nhân: trẻ em suy dinh dưỡng,  người lớn bị suy nhược cơ thể thì sức đề 

kháng bị giảm,  do đó dễ bị viêm tai giữa.  

III. CHẨN ĐOÁN[2], [3] 

1. Chẩn đoán xác định  

Lâm sàng  

Triệu chứng toàn thân: có thể có sốt hoặc không sốt hoặc sốt cao kéo dài,  kèm toàn 

thân thể trạng nhiễm trùng,  ăn ngủ kém,  gầy,  hốc hác,  suy nhược, rối loạn tiêu hóa 

nếu có hồi viêm 

1.1.2. Triệu chứng cơ năng 

- Không chảy mủ tai trong trường hợp không thủng màng nhĩ  



 
 

- Nếu có thủng màng nhĩ chảy mủ tai từng đợt,  hoặc kéo dài,  loãng không thối hoặc 

mủ đặc xanh thối,  nghe kém,  đau tai,  nhức đầu,  ù tai và chóng mặt.  

1.1.3. Triệu chứng thực thể 

Nội soi tai: 

- Màng nhĩ không thủng:  

+ Màng nhĩ trở nên dày,  đục,  mất bóng,  co lõm,  kém di động  

+ Hình ảnh mức nước hoặc các bóng khí 

+ Màng nhĩ cũng có thể teo,  có co kéo,  có thể có cholesteatome. 

- Nếu màng nhĩ bị thủng : 

 + Chảy mủ tai,  Mủ loãng hoặc nhầy,  dính 

 + Lỗ thủng màng nhĩ,  đôi khi ở cửa lỗ thủng có polyp  hoặc cholesteatoma 

-  Một vài trường hợp có thể thấy dấu hiệu xuất ngoại mặt trong xương chũm,  mặt 

ngoài xương chũm,  sau tai,  vùng thái dương -  gò má,  trong bao cơ ức đòn chũm 

(thể Bezold) 

-  Khám phát hiện các bệnh lý mũi họng đi kèm như viêm VA,  viêm xoang,  các bất 

thường sọ mặt,  và đặc biệt là phát hiện u vòm. 

Cận lâm sàng  

- Đo thính lực đơn âm để đánh giá sức nghe.  

- Đo nhĩ lượng đánh giá tình trạng màng nhĩ ,  chuỗi xương  con 

- Công thức máu bạch cầu tăng nếu nhiễm khuẩn 

- Cấy dịch tai để xác định vi khuẩn gây bệnh và làm kháng sinh đồ.  

- Phim chụp trong tư thế Schuller 

- Chụp CT Scan tai xương đá để xác định sự nhiễm trùng lan tỏa ra bên ngoài tai giữa.  

Cận lâm sàng cho điều trị nội khoa  

Bộ xét nghiệm tổng quát. 

Cận lâm sàng phẫu thuật  

Bộ XN phẫu thuật. 

Cận lâm sàng khi có diễn biến bất thường hoặc bệnh phối hợp. 



 
 

- Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm khi có diễn biến bất thường 

hoặc khi có hội chẩn. 

- Trường hợp người bệnh có nhiều bệnh phối hợp thì chỉ định cận lâm sàng của bệnh 

phối hợp theo phác đồ của bệnh đó. 

Chẩn đoán phân biệt  

- Nhọt hay viêm ống tai ngoài (không có tiền sử chảy mủ tai,  kéo vành tai,  ấn bình 

tai đau,  phim Schuller bình thường).  

- Viêm tấy hạch hoặc tổ chức liên kết sau tai (không có tiền sử chảy mủ tai,  không 

nghe kém,  dấu hiệu Jacques (- ),  phim Schuller bình thường).  

- Phản ứng xương chũm do viêm tai giữa cấp tính (mủ không thối,  không nghe kém 

nhiều,  X quang tai bình thường).  

- Viêm tai giữa sau lao phổi (hỏi tiền sử và chụp X quang phổi…).  

- Viêm tai giữa do xoắn khuẩn bệnh giang mai (hỏi tiền sử bệnh và làm các xét nghiệm 

chuyên biệt…).  

IV.ĐIỀU TRỊ[1], [2] 

1. Hướng điều trị  

- Mục đích là để kiểm soát sự nhiễm trùng và loại bỏ dịch tiết ứ đọng trong tai giữa 

(nhầy,  mủ…) và phẫu thuật để phục hồi chức năng nghe.  

- Không nên dùng kháng sinh không đúng vì sẽ làm lu mờ triệu chứng,  khó chẩn 

đoán,  hoặc chuyển thể cấp tính thành mạn tính,  làm bệnh kéo dài khó phát hiện và 

dễ gây biến chứng.   

- Nếu không có chuyên khoa,  nên đề xuất chuyển bệnh nhân đến cơ sở tai mũi họng 

để được điều trị triệt để.  

- Cần thuyết phục gia đình và bệnh nhân tuân theo phác đồ điều trị của bác sĩ chuyên 

khoa tai mũi họng.  

2. Cụ thể 

Điều trị nội khoa  

Kháng sinh đường toàn thân được sử dụng trong các đợt cấp của VTG mạn tính : 

- Kháng sinh: Chỉ định 1 trong các thuốc sau,  thời gian dùng thuốc 7 -  10 ngày. 



 
 

+ Beta- lactams: amox +  acid clavulanic,  Ampicillin +  subactam 25- 50mg/kg/24h 

+ Macrolides: clarithromycin 500mg/ lần x 2 lần truyền tmc 

+ Cephalosporin I: cefalotin( kezlin),  cefazolim ( kefzol )... tiêm bắp or tiêm Tmc 25- 

50mg/kg/ngày 

+ Cephalosporin II: cefamandole ( kefandol),  cefuroxim liều 20mg/kg/ ngày Tiêm 

TMC 

+ Cephalosporin III: cefotaxim ( claforan),  cefizoxim ( ceftizox),  ceftriaxone ( 

rocephin )... liều 50- 100mg/kg/ ngày chia 3- 4 lần. 

+ Cephalosporin IV: Cefepim Tiêm Tmc 50- 100mg/kg/ ngày. 

+ Vancomycin: 40- 80mg/kg/ ngày Truyền TMC chia 3- 4 lần 

+ Amikacin 15mg/kg/ngày tiêm TMC 

+ Quinolon: Ciprofloxacin 400mg → Truyền TMC 30 giọt/p,  Levofloxacin 500mg 

Truyên TMC 30 giọt / phút 8 giờ 

- Giảm đau,  hạ sốt: Chỉ định 1 trong các thuốc sau,  phối hợp thuốc khi BN đau nhiều: 

+  Paracetamol x 0, 5 -  1g/lần x 2 -  4 lần/ngày,  uống hoặc truyền TM. 

+  Piroxicam x 20mg x 1 lần,  tiêm bắp. 

- Chống viêm: Methyl prednisolon x 40 mg,  tiêm TM chậm buổi sáng  x 3 -  5 ngày. 

- Bồi phụ nước,  điện giải cho các trường hợp sốt,  đau nhiều ăn uống kém: Oresol,  

truyền dịch. 

Làm thuốc tai để loại bỏ dịch tiết nhiễm trùng trong tai. Có thể dùng nước muối sinh 

lý hoặc nước oxy già 6- 10 đơn vị nhỏ vào tai,  hút rửa và sau đó lau khô.  

Nhỏ tai bằng dung dịch kháng sinh như: Neomycin,  Polymyxin,  Chloromycetin hoặc 

Gentamycin. Có thể phối hợp với steroids để có tác dụng kháng viêm. Nhỏ tai 2- 4 

lần/ngày. Dung dịch acid acetic 1, 5% có thể được dùng nếu nhiễm vi khuẩn 

Pseudomonas.  

Điều trị các bệnh ở mũi,  họng đi kèm với bệnh VTG.  

Căn cứ điều kiện hoặc diễn biến bệnh hoặc có phát sinh bệnh kết hợp lựa chọn các 

thuốc thay thế,  phối hợp,  hoặc kèm theo hội chẩn. 

Điều trị ngoại khoa  



 
 

- Khi phát hiện bệnh nhân có Polyp hòm nhĩ thò ra ở ống tai,  hoặc mô hạt thì phải 

được phẫu thuật cắt bỏ thì việc nhỏ thuốc vào tai mới có hiệu quả. Tuy nhiên phải cẩn 

thận khi cắt bỏ vì những khối polyp này có thể mọc ra từ niêm mạc xương bàn đạp,  

dây thần kinh số VII,  hoặc ống bán khuyên ngang,  và như vậy có thể dẫn tới tai biến 

liệt mặt hoặc viêm mê nhĩ sau mổ.  

- Phẫu thuật phục hồi: vá màng nhĩ đơn thuần và mở sào bào thượng nhĩ,  có hoặc 

không có vá màng nhĩ,  chỉnh hình xương con. 

- Phẫu thuật tiệt căn xương chũm với hai phương pháp: giữ nguyên thành sau ống tai 

(canal wall up) và hạ thấp thành sau ống tai (canal wall down).  

- Căn cứ điều kiện hoặc diễn biến bệnh hoặc có phát sinh bệnh kết hợp lựa chọn các 

thuốc thay thế,  phối hợp,  hoặc kèm theo hội chẩn. 

Chế độ chăm sóc: Chăm sóc cấp 3 

Chế độ dinh dưỡng 

Tiền phẫu: BT02 

Hậu phẫu: BT02 

Theo dõi 

Thính lực đồ,  ù tai,  chóng mặt,  hốc mổ,  chảy tai. 

Tiêu chuẩn ra viện 

- Lâm sàng: Bệnh nhân không ù tai,  không chóng mặt,  hốc mổ khô,  không chảy tai. 

- Cận lâm sàng: thính lực đồ cải thiện. 

V. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG 

Tiên lượng  

- VTG mạn tính nhầy mủ tiên lượng thường tốt,  ít gây các biến chứng nguy hiểm.  

- VTG mạn tính mủ ít khi bệnh tự khỏi,  thường kéo dài gây giảm sức nghe và có thể 

gây các biến chứng nặng và nguy hiểm tính mạng.  

Biến chứng  

- Viêm xương chũm.  

- Lỗ thủng màng nhĩ không lành.  

- Tạo nên khối cholesteatoma trong tai giữa.  



 
 

- Xơ hóa màng nhĩ và niêm mạc tai giữa (tympanoslerosis).  

- Chuỗi xương con bị phá hủy và dẫn đến điếc truyền âm.  

- Liệt mặt do tổn thương dây thần kinh số VII.  

- Áp xe ngoài màng cứng hoặc áp xe não.  

- Tổn thương hệ thống tiền đình gây chóng mặt.  

- Ở trẻ em,  chậm phát triển ngôn ngữ và tiếng nói nếu bị cả hai tai.   

VI. PHÒNG BỆNH 

- Phải tích cực điều trị các nguyên nhân gây viêm tai giữa cấp như viêm mũi họng,  

viêm VA,  sâu răng…  

- Khi đã bị viêm tai giữa cấp thì phải được điều trị và theo dõi chu đáo  

- Nếu đã bị viêm tai giữa mạn tính thì phải chẩn đoán sớm để điều trị,  theo dõi và 

phát hiện kịp thời các biến chứng để giải quyết.  

- Tuyên truyền vấn đề phòng bệnh viêm tai giữa trong cộng đồng. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

- Viêm tai giữa mạn tính nhầy: Chảy mủ tai từng đợt,  phụ thuộc vào những đợt viêm 

V.A,  mủ chảy ra nhầy,  dính,  không thối,  chưa ảnh hưởng nhiều đến sức nghe.  

- Viêm tai giữa mạn tính mủ: Thường chảy mủ tai kéo dài,  mủ đặc xanh thối,  có thể 

có cholesteatoma,  nghe kém truyền âm ngày càng tăng,  có thể đau âm ỉ trong đầu 

hay nặng đầu phía bên tai bị bệnh.  

- Viêm tai giữa mạn tính hồi viêm: Sốt cao và kéo dài,  thể trạng nhiễm trùng rõ rệt: 

ăn ngủ kém,  gầy,  hốc hác,  suy nhược. Đối với trẻ nhỏ có thể có sốt cao,  co giật,  rối 

loạn tiêu hóa… Nghe kém tăng lên vì tổn thương cả đường khí và đường xương. - 

Đau tai rất dữ dội,  đau thành từng đợt,  đau sâu trong tai và lan ra phía sau vùng 

xương chũm hay lan ra cả vùng thái dương gây nên tình trạng nhức đầu,  ù tai và 

chóng mặt. Trong một vài trường hợp có thể thấy dấu hiệu xuất ngoại mặt trong xương 

chũm,  mặt ngoài xương chũm,  sau tai,  vùng thái dương -  gò má,  trong bao cơ ức 

đòn chũm (thể Bezold)… 

- Điều trị nội khoa thất bại 
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VIÊM XOANG CẤP TÍNH 

 

I. KHÁI NIỆM 

Viêm xoang là viêm các xoang cạnh mũi do nhiễm Virus,  vi khuẩn,  hoặc nấm hoặc 

phản ứng dị ứng. (Theo Marvin P. Fried) 

Phân loại viêm xoang theo thời gian bị viêm gồm có: cấp tính (từ 4 tuần trở lại),  bán 

cấp tính (4- 12 tuần) và mạn tính (trên 12 tuần). Có thể phân chia thành viêm xoang 

cấp tính tái phát (lớn hơn hoặc bằng 4 đợt trong một năm mà không có triệu chứng 

của viêm xoang mạn tính) và viêm xoang cấp tính kịch phát[1], [3]. 

II. NGUYÊN NHÂN 

Viêm xoang do các nhóm nguyên nhân chính như sau:   

1. Sau cảm cúm (viêm nhiễm virus đường hô hấp trên)  

Viêm xoang do nhiễm khuẩn cấp tính điển hình thường bắt đầu với viêm nhiễm virus 

đường hô hấp trên kéo dài hơn 10 ngày. Trong một số trường hợp,  viêm xoang nhiễm 

khuẩn cấp tính thứ phát do hậu quả của sự bít tắc lỗ thông mũi xoang (do phù nề niêm 

mạc) và có thể do sự tổn thương hệ thống màng nhầy lông chuyển. Kết quả cuối cùng 

là ứ đọng chất nhầy trong xoang và tạo ra môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát 

triển. Các tác nhân phổ biến nhất gây ra viêm xoang cấp tính bao gồm Streptococcus 

Pneumonia,  Haemophilus Influenza,  và Moraxella Catarrahalis.   

2. Các nguyên nhân khác  

- Dị ứng.  

- Trào ngược dạ dày -  thực quản .  

- Hít phải các chất kích thích (bụi,  khói thuốc lá,  hoá chất…).  

- Bất thường về giải phẫu mũi xoang (vẹo vách ngăn,  xoang hơi cuốn giữa,  quá phát 

mỏm móc,  bóng sàng).   

- VA quá phát.  

- Chấn thương mũi xoang.  

- Các khối u vòm mũi họng.  



 
 

- Bệnh toàn thân: suy giảm miễn dịch,  rối loạn chức năng lông chuyển,  bệnh xơ nang 

(Cystic fibrosis)…   

III. CHẨN ĐOÁN[2], [3] 

1. Chẩn đoán xác định  

1.1. Triệu chứng lâm sàng  

Triệu chứng toàn thân 

Có thể sốt hoặc sốt cao,  mệt mỏi. Cần phải nghĩ tới viêm xoang cấp tính do vi khuẩn 

khi viêm nhiễm đường hô hấp trên do virus sau 5- 7 ngày triệu chứng ngày càng xấu 

đi hoặc kéo dài hơn 10 ngày chưa khỏi bệnh.   

1.1.2. Triệu chứng cơ năng 

Các triệu chứng giúp chẩn đoán viêm xoang cấp tính gồm có:  

Các triệu chứng chính:  

- Cảm giác đau và nhức ở vùng mặt  

- Sưng và nề vùng mặt  

- Tắc ngạt mũi  

- Chảy mũi,  dịch đổi mầu hoặc mủ ra mũi sau.  

- Ngửi kém hoặc mất ngửi  

- Có mủ trong hốc mũi  

- Sốt   

Các triệu chứng phụ:  

- Đau đầu  

- Thở hôi  

- Mệt mỏi  

- Đau răng  

- Ho  

- Đau nhức ở tai  

1.1.3. Triệu chứng thực thể: 

Thăm khám nội soi (NSMX) : Phương pháp nội soi mũi là cần thiết để xác định viêm 

mũi xoang. Những dấu hiệu có giá trị bao gồm: mủ nhầy tại phức hợp lỗ ngách và 



 
 

ngách sàng bướm,  sự phù nề,  sung huyết… niêm mạc mũi. Đối với viêm xoang cấp 

tính do nhiễm khuẩn,  nội soi rất hữu ích cho chẩn đoán và lấy bệnh phẩm từ khe giữa.   

1.2. Cận lâm sàng   

Các xét nghiệm thuờng quy có thể làm  

+ Sinh hóa máu : Đường máu,  thành phần lipid máu ( Cholesterol toàn phần,  HDL- 

C,  LDL- C,  triglycerid),   ure máu,  creatinine máu, Albumin, Protein,  , đánh giá 

chức năng gan GOT/GPT.  

+ Công thức máu. 

+ Xét nghiệm nước tiểu.  

Tùy theo đáp ứng của bệnh nhân với phác đồ điều trị mà có thể thêm các XN phẫu 

thuật: 

+  Điện giải đồ,   Calci toàn phần 

+ Đông máu cơ bản:Thời gian máu chảy, co cục máu, PT, APTT 

+ XN miễn dịch:HIV, HbsAg, HCV Elisa . 

+ Điện tâm đồ, Xquang ngực thẳng  

Khi điều trị nội khoa thất bại hoặc nghi ngờ có biến chứng cần thêm:  

+  CT scanner xoang axial,  coronal  

+  MRI  

+  Nuôi cấy vi khuẩn 

1.3. Chẩn đoán phân biệt  

Viêm xoang cấp tính cần chẩn đoán phân biệt với nhiều bệnh khác gồm có: viêm mũi 

do virus (cảm cúm),  đau nhức khớp thái dương hàm,  đau đầu (bao gồm cả hội chứng 

đau nửa đầu -  Migraine); đau răng,  đau mũi,  đau dây thần kinh V và khối u tân sinh 

trong xoang. Triệu chứng đau nhức vùng mặt,  chảy mũi mủ,  sung huyết mũi,  ngửi 

giảm,  đau răng và kém đáp ứng với thuốc co mạch có thể giúp phân biệt.  

- Viêm mũi do virus (cảm cúm): Trong chẩn đoán viêm xoang cấp,  vấn đề khó khăn 

nhất là phân biệt nó với viêm mũi do virus vì diễn biến của bệnh và sự giống nhau về 

triệu chứng. Tuy nhiên,  khi thăm khám thấy có mủ trong hốc mũi có thể nghĩ tới viêm 

mũi xoang cấp. Đặc biệt phải nghĩ đến viêm xoang nếu các triệu chứng viêm mũi xấu 



 
 

đi sau 5 ngày hoặc kéo dài hơn 10 ngày. Triệu chứng cấp tính của một bên mặt cũng 

liên quan hơn tới viêm xoang.   

- Đau nhức khớp thái dương hàm: Đau nhức khớp thái dương hàm rất phổ biến và dễ 

bị nhầm lẫn với đau của viêm xoang. Đau nhức khớp thái dương hàm thường gây ảnh 

hưởng đến trí nhớ,  trí tuệ,  tinh thần và chất lượng cuộc sống.   

- Đau đầu và đau nửa đầu: Đau đầu và đau nửa đầu có thể rất dễ nhầm lẫn với đau do 

viêm xoang. Đau nửa đầu có đặc điểm là đau ở một bên và kéo dài từ 4- 72 giờ. Sự 

xuất hiện của những cơn này thường ngắn và đáp ứng với thuốc chữa đau nửa đầu như 

là ergot alkaloids. Cảm giác căng ở vùng trán như đeo đai cùng với đau đầu đặc thù 

sẽ giảm đi ở những ngày sau đó.   

- Đau răng và đau dây thần kinh số V.  

- Đau răng có thể là do viêm xoang và có thể nhầm với đau do viêm xoang: Đau dây 

thần kinh số V thường không phổ biến,  nhưng có thể gây ra cơn đau nhói kịch phát 

theo đường đi của dây thần kinh V. Cảm giác này trái với triệu chứng đau kéo dài liên 

tục của viêm xoang.  

- U xoang: U xoang thường không phổ biến,  nhưng với tiền sử tắc mũi và chảy máu 

mũi một bên cần chụp CT Scanner và nội soi mũi. X quang,  u xoang được thể hiện ở 

một bên và xương bị ăn mòn.  

IV. ĐIỀU TRỊ[2] 

1. Hướng điều trị  

Đối với viêm xoang cấp tính chủ yếu là điều trị nội khoa. Phẫu thuật chỉ đặt ra trong 

những trường hợp cần thiết.   

2. Điều trị cụ thể 

- Thuốc kháng sinh: Tốt nhất dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ. Căn cứ điều kiện 

hoặc diễn biến bệnh hoặc có phát sinh bệnh kết hợp lựa chọn các thuốc thay thế,  phối 

hợp,  hoặc kèm theo hội chẩn. Những hướng dẫn gần đây cho sự lựa chọn thuốc kháng 

sinh trong điều trị viêm xoang cấp nhiễm khuẩn cần phụ thuộc vào mức độ nặng của 

bệnh và cần cân nhắc bệnh nhân đã sử dụng thuốc kháng sinh trong 4- 6 tuần gần đây 

không. Đối với thể nặng thời gian điều trị từ 10- 14 ngày. Với thể trung bình và gần 



 
 

đây không sử dụng thuốc kháng sinh,  nên sử dụng amoxicillin/clavulanate hoặc 

cefpodoxime,  cefuroxime hoặc cefdinir. Nếu người lớn dị ứng với β- Lactam thì nên 

dùng TMP/SMX,  doxycycline hoặc macrolide và trẻ em dị ứng β- Lactam nên sử 

dụng TMP/SMX hoặc macrolide. Tuy nhiên tỉ lệ thất bại với thuốc kháng sinh không 

phải nhóm β- Lactam có thể tới 25%.  Đối với những người sử dụng thuốc kháng sinh 

gần đây hoặc bệnh chưa ở mức nguy hiểm,  việc lựa chọn thuốc uống ban đầu nên bao 

gồm thuốc quinolone đường hô hấp,  amoxicillin/clavulanate,  ceftriaxone hoặc kết 

hợp với kháng sinh phổ rộng đối với người lớn và amoxicillin/clavulanate,  

ceftriaxone đối với trẻ em. Người lớn bị dị ứng βLactam nên được điều trị với thuốc 

quinolone đường hô hấp hoặc clindamycin và rifampin,  trong khi,  trẻ em dị ứng β- 

Lactam nên sử dụng TMP/SMX,  macrolide hoặc clindamycin. Nếu phương pháp 

chữa trị trong 72 giờ thất bại,  nên đánh giá lại và thay đổi phương pháp điều trị. Trong 

trường hợp này,  CT Scanner,  MRI,  và nuôi cấy vi khuẩn nên được cân nhắc.  

- Điều trị tại chỗ:  

+ Rửa mũi thường xuyên bằng nước muối sinh lý hoặc nước muối ưu trương.  

+ Xịt trực tiếp corticoid.  

+ Xịt oxymetazoline hydrochloride thời gian ngắn ( 3 ngày ).  

- Thuốc kháng viêm: Kháng viêm thông thường: Alpha choay… 

- Liệu pháp corticoid toàn thân,  thuốc làm thông mũi và những liệu pháp điều trị khác.  

- Các thuốc làm thông mũi và tan nhầy theo đường toàn thân như là guaifenesin có 

thể giúp giảm các triệu chứng.   

- Các thuốc đối kháng thụ thể Leukotriene (montelukast,  zafirlukast) và thuốc kháng 

sinh macrolide có hiệu quả chống viêm,  có thể chữa trị có hiệu quả.  

- Điều trị dị ứng: Đối với bệnh nhân dễ bị dị ứng,  kiểm soát dị ứng là cần thiết để 

ngăn chặn sự phát triển của viêm mũi,  chính vì vậy có thể ngăn chặn quá trình phát 

triển thành viêm xoang.  

- Phẫu thuật xoang: Tối đa sau 4- 6 tuần điều trị bằng thuốc kháng sinh phù hợp,  

corticoid tại chỗ và liệu pháp corticoid toàn thân không kết quả nên cân nhắc phẫu 

thuật. Tổn thương niêm mạc hoặc tắc phức hợp lỗ ngách (khi được xác định bằng CT 



 
 

Scanner hoặc khám nội soi) vẫn dai dẳng mặc dù đã điều trị liên tục. Bệnh nhân chắc 

chắn có các bất thường về giải phẫu mũi xoang có thể cũng phải phẫu thuật.  

- Phẫu thuật nội soi chức năng mũi xoang. 

- Phẫu thuật xoang mở. 

3. Chế độ chăm sóc: Chăm sóc cấp 3 

4. Chế độ dinh dưỡng 

Trước mổ: BT02. 

Sau mổ: BT02. 

5. Theo dõi  

- Trước mổ: ngạt mũi,  chảy mũi,  đau nhức vùng xoang,  nội soi mũi xoang 

- Sau mổ: ngạt mũi,  chảy mũi,  đau nhức vùng xoang,  ù tai,  mắt nhìn mờ,  nhìn đôi,  

chảy máu mũi,  nội soi mũi xoang 

6. Tiêu chuẩn ra viện 

-  Cảm giác đau và nhức ở vùng mặt,  sưng và nề vùng mặt,  tắc ngạt mũi,  chảy mũi,  

chảy mủ đỡ hoặc hết 

- Ngửi kém hoặc mất ngửi hồi phục 

- Không sốt 

- Các triệu chứng phụ: đau đầu,  thở hôi,  mệt mỏi,  đau răng,  ho,  đau nhức ở tai hết 

- Soi mũi trước: sạch, không thấy mủ 

- Thăm khám nội soi: Sàn khe mũi sạch 

- Xquang Blondeau- Hizt, CT mũi xoang:Các xoang sáng 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiến triển 

Tiên lượng viêm xoang cấp tính là rất tốt,  với ước tính khoảng 70% bệnh nhân mắc 

bệnh sẽ tự khỏi mà không được chữa trị. Kháng sinh đường uống có thể giảm thời 

gian bệnh nhân có triệu chứng. Tuy nhiên trong một số trường hợp viêm xoang có thể 

gây ra một số biến chứng.  

2. Biến chứng 

2.1. Viêm nhiễm ổ mắt  



 
 

Tỷ lệ mắc biến chứng của hốc mắt ở trẻ nhỏ thường cao hơn so với ở người lớn. Một 

số nhiễm khuẩn hốc mắt do biến chứng của viêm xoang là: phù nề,  viêm nhiễm ở mi 

mắt; viêm mô tế bào ổ mắt; viêm tắc tĩnh mạch xoang hang.  

2.2. Viêm màng não  

Viêm màng não thường xảy ra do nhiễm khuẩn từ xoang sàng và xoang bướm. Nếu 

phát hiện viêm màng não do biến chứng của viêm xoang,  cần phải chụp CT Scanner 

não,  CT Scanner xoang và chọc rò tủy sống giúp chẩn đoán.  

2.3. Áp xe ngoài màng cứng  

Áp xe ngoài màng cứng là sự tích tụ mủ giữa xương sọ và màng cứng,  điển hình liên 

quan đến viêm xoang trán. Một mặt do viêm nhiễm trực tiếp từ xoang lan rộng,  mặt 

khác theo đường máu,  có thể dẫn tới viêm mủ dưới màng cứng và cuối cũng dẫn tới 

áp xe não.   

2.4. Tắc tĩnh mạch xoang hang  

Cục huyết khối nhiễm khuẩn từ mắt có thể chảy về phía sau thông qua hệ tĩnh mạch 

mắt tới xoang hang,  gây ra nhiễm khuẩn,  viêm nhiễm và cuối cùng là nghẽn mạch 

xoang. Bệnh nhân có những triệu chứng ở mắt như: phù kết mạc,  đồng tử phản ứng 

chậm chạp,  liệt mắt và mù lòa.   

2.5. Khối sưng phồng của Pott  

Nếu viêm nhiễm trong xoang trán lan đến tuỷ xương trán,  hiện tượng viêm xương tuỷ 

khu trú kết hợp với phá huỷ xương có thể gây ra khối sưng mềm vùng trán được mô 

tả kinh điển là khối sưng phồng của Pott.   

VI. PHÒNG BỆNH 

- Có chế độ điều trị,  nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý khi mắc cảm cúm.  

- Tránh tiếp xúc với các yếu tố kích thích (bụi,  khói thuốc lá,  hoá chất…).  

- Quan tâm điều trị trào ngược dạ dày -  thực quản.   

- Giải quyết các bất thường về giải phẫu mũi xoang (vẹo vách ngăn,  xoang hơi cuốn 

giữa,  quá phát mỏm móc,  bóng sàng).   

- Nạo VA quá phát.  

- Điều trị các khối u vòm mũi họng.  



 
 

- Quan tâm,  điều trị các bệnh toàn thân. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Các triệu chứng giúp chẩn đoán viêm mũi xoang cấp tính gồm có:  

- Các triệu chứng chính: (Cơ năng) 

+ Cảm giác đau và nhức ở vùng mặt  

+ Sưng và nề vùng mặt  

+ Tắc ngạt mũi  

+ Chảy mũi,  dịch đổi mầu hoặc mủ ra mũi sau.  

+ Ngửi kém hoặc mất ngửi  

+ Có mủ trong hốc mũi  

+ Sốt   

- Các triệu chứng phụ: (Cơ năng) 

+ Đau đầu  

+ Thở hôi  

+ Mệt mỏi  

+ Đau răng  

+ Ho  

+ Đau nhức ở tai  

- Triệu chứng thực thể: 

+ Soi mũi trước: là cần thiết với tất cả các bệnh nhân nghi ngờ bị viêm mũi xoang. 

Cần chú ý phát hiện chất nhầy mủ,  sung huyết,  dị hình vách ngăn…  

+ Thăm khám nội soi: NS mũi phát hiện sàn khe mũi nhiều mủ, thoái hóa cuốn, hẹp 

các khe 

+ CLS:Blondeau- Hizt:Mờ xoang(hàm, trán, bướm, sang) 

+ Điều trị nội khoa thất bại 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

 STT  MÃ BỆNH  TÊN BỆNH  GHI CHÚ  

1  J01 Viêm xoang cấp   
Không có hoặc không nghi 

ngờ biến chứng  

 

  



 
 

 

VỠ XƯƠNG MŨI 

 

I. KHÁI NIỆM 

Vỡ xương mũi là tổn thương nứt gãy,  di lệch xương chính mũi do chấn thương[1]. 

II. NGUYÊN NHÂN 

Tai nạn giao thông ,  tai nạn sinh hoạt,  tai nạn lao động,  ẩu đả,  chấn thương thể 

thao... 

III.  PHÂN LOẠI 

-  Vỡ xương mũi kín không di lệch và di lệch 

-  Vỡ xương mũi hở 

IV. CHẨN ĐOÁN[1], [2] 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1 Lâm sàng 

1.1.1.  Bệnh sử 

Có chấn thương vùng mũi.  

1.1.2. Cơ năng 

Đau mũi,  ngạt mũi,  chảy máu mũi. 

1.1.3. Thực thể 

- Sưng nề,  biến dạng tháp mũi. 

- Tổn thương da và mô mềm ( trầy,  rách,  tràn khí..). 

- Sờ tháp mũi: Điểm đau chói,  mất liên tục,  lạo xạo xương . . . 

- Nội soi mũi: Đọng máu đông,  tổn thương vách ngăn ( tụ máu,  lệch vách ngăn,  rách 

niêm mạc...). 

1.2. Cận lâm sàng 

1.2.1. X-quang mũi nghiêng: Hình ảnh vỡ xương mũi 

1.2.2. CT scan: Thấy đường gãy,  các mảnh di dời. Các tổn thương xương hàm mặt 

khác,  tổn thương não phối hợp. 



 
 

1.2.3. Nội soi mũi: Hốc mũi hẹp bên gãy,  có thể có máu đọng và chảy máu do chấn 

thương. 

1.2.4. Cận lâm sàng trước phẫu thuật và điều trị 

- Huyết học: Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (laser) 

- Định nhóm máu hệ ABO 

- HbsAg,  HCV,  HIV (ELISA) 

- Đông máu: PT,  APTT,  Fibrinogen,  Thời gian máu chảy,  Co cục máu. 

- Tổng phân tích nước tiểu. 

- Hóa sinh máu: Glucose,  Ure,  Creatinine,  Protein,  Albumin,  Triglycerid,  

Cholesterol,  LDL,  HDL,  GOT,  GPT,  Acid uric,  Bilirubin TP,  Bilirubin TT,  Điện 

giải đồ ( Na+ ,  K+ ,  CL- ),  Calci. 

- Chụp XQuang ngực thẳng. 

- Điện tim thường. 

- Cận lâm sàng khi có diễn biến bất thường hoặc bệnh phối hợp. 

Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm khi có diễn biến bất thường 

hoặc khi có hội chẩn. 

Trường hợp người bệnh có nhiều bệnh phối hợp thì chỉ định cận lâm sàng của bệnh 

phối hợp theo phác đồ của bệnh đó. 

2. Chẩn đoán phân biệt (không) 

V. ĐIỀU TRỊ VỠ XƯƠNG MŨI[2], [3] 

1. Hướng điều trị 

- Nội khoa kháng sinh +  chống viêm +  giảm đau với những trường hợp vỡ xương 

mũi không di lệch hay di lệch ít không ảnh hưởng đến chức năng mũi và thẩm mỹ ,  

không có chỉ định phẫu thuật. 

- Nội khoa kết hợp ngoại khoa phẫu thuật nắn chỉnh hình xương chính mũi sau chấn 

thương với trường hợp di lệch có ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chức năng mũi. 

2. Điều trị cụ thể: 

- Vỡ xương mũi kín không di lệch: Điều trị nội khoa ( kháng sinh,  kháng viêm,  giảm 

đau). 



 
 

- Vỡ xương mũi kín di lệch:Nâng chỉnh xương chính mũi, nắn chỉnh vách ngăn,  lấy 

máu tụ vách ngăn (nếu có), nhét meche tẩm pommade tetracycline mũi trước trong 5 

ngày. 

- Vỡ xương mũi hở:Rửa sạch vết thương,  lấy dị vật,  khâu vết thương, sắp xếp lại 

xương,  cố định trong. 

- Nắn chỉnh vách ngăn,  lấy máu tụ vách ngăn ( nếu có). 

- Nhét meche tẩm pommade tetracycline mũi trước trong 5 ngày. 

Điều trị nội khoa hỗ trợ: 

- Kháng sinh: Chỉ định 1 trong các thuốc sau,  thời gian dùng thuốc 7 -  10 ngày. 

+ Beta- lactams: amox +  acid clavulanic,  Ampicillin +  subactam 25- 50mg/kg/24h 

+ Macrolides: clarithromycin 500mg/ lần x 2 lần truyền tmc 

+ Cephalosporin I: cefalotin( kezlin),  cefazolim ( kefzol )... tiêm bắp or tiêm Tmc 25- 

50mg/kg/ngày 

+ Cephalosporin II: cefamandole ( kefandol),  cefuroxim liều 20mg/kg/ ngày Tiêm 

TMC 

+ Cephalosporin III: cefotaxim ( claforan),  cefizoxim ( ceftizox),  ceftriaxone ( 

rocephin )... liều 50- 100mg/kg/ ngày chia 3- 4 lần. 

+ Cephalosporin IV: Cefepim Tiêm Tmc 50- 100mg/kg/ ngày. 

+ Vancomycin: 40- 80mg/kg/ ngày Truyền TMC chia 3- 4 lần 

+ Amikacin 15mg/kg/ngày tiêm TMC 

+ Clindamycin: 150- 300mg/ lần x 4 lần/ ngày 

+ Metronidazole: 20- 30mg/ kg chia 3 lần 

+ Lincomycin: 600mg-  1000mg → truyền tmc 8- 12h/ 1 lần 

+ Quinolon: Ciprofloxacin 400mg → Truyền TMC 30 giọt/p,  Levofloxacin 500mg 

Truyên TMC 30 giọt / phút 8 giờ 

- Giảm đau,  hạ sốt: Chỉ định 1 trong các thuốc sau,  phối hợp thuốc khi NB đau nhiều: 

+  Paracetamol x 0, 5 -  1g/lần x 2 -  4 lần/ngày,  uống hoặc truyền TM. 

+  Piroxicam x 20mg x 1 lần,  tiêm bắp. 

- Chống viêm: Methyl prednisolon x 40 mg,  tiêm TM chậm buổi sáng  x 3 -  5 ngày. 



 
 

- An thần: Diazepam x 5 mg,  uống tối x 3 -  5 ngày. 

- Bồi phụ nước,  điện giải cho các trường hợp đau nhiều ăn uống kém: Oresol,  truyền 

dịch. 

- Tan đàm: acetylcysteine,  carbocystein,  ambroxol... 

- Kháng dị ứng: trong trường hợp có dị ứng. 

Căn cứ điều kiện hoặc diễn biến bệnh hoặc có phát sinh bệnh kết hợp lựa chọn các 

thuốc thay thế,  phối hợp,  hoặc kèm theo hội chẩn. 

3. Chế độ chăm sóc: Chăm sóc cấp 3 

4. Chế độ dinh dưỡng: BT02 

5. Theo dõi: Toàn trạng,  đau,  chảy máu,  ù tai. 

6. Tiêu chuẩn ra viện:  

- Không sốt, không chảy máu 

- Không ngạt mũi 

- Không đau 

- Tháp mũi thẳng, không sung nề 

- NS mũi:mũi thông thoáng, không chảy máu 

VI. TIÊN LƯỢNG: 

- Có thể có những tai biến : chảy máu trong và sau mổ,  nhiễm trùng ,  viêm tai giữa,  

viêm mũi xoang,  ngạt mũi ,  thông khí mũi kém sau mổ. 

- Xương can lệch,  sập sau phẫu thuật 

VII. PHÒNG BỆNH VÀ BIẾN CHỨNG 

- Tái khám sau 1 tuần,  đánh giá tình trạng niêm mạc mũi,  gỡ dính nếu có. 

- Chụp XQ xương chính mũi sau nắn chỉnh để đánh giá mức độ di lệch. 

VIII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

- Có chấn thương vùng mũi. Sưng đau,  biến dạng. Chảy máu mũi. 

- Khám lâm sàng: 

+ Sưng nề,  biến dạng tháp mũi. 

+ Chảy máu mũi,  ngạt mũi. 

+ Tổn thương da và mô mềm ( trầy,  rách,  tràn khí..). 



 
 

+ Sờ tháp mũi: Điểm đau chói,  mất liên tục,  lạo xạo xương . . . 

+ Soi hốc mũi: Đọng máu đông,  tổn thương vách ngăn ( tụ máu,  lệch vách ngăn,  

rách niêm mạc...). 

- Cận lâm sàng: 

+ X quang mũi nghiêng:Hình ảnh mất liên tục xương chính mũi hoặc đường sáng 

xương chính mũi  

+ CT mũi xoang.:Thấy đường gãy,  các mảnh di dời. Các tổn thương xương hàm mặt 

khác,  tổn thương não phối hợp. 

- Nội soi mũi::Hốc mũi hẹp bên gãy,  có thể có máu đọng và chảy máu do chấn thương. 
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MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ   

STT  
MÃ 

BỆNH  
TÊN BỆNH  GHI CHÚ  

1  S02.2 Vỡ xương mũi  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

#. 708_BYT_2015.03.02_708_ BAN HÀNH TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN 

“HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁNG SINH”. 

 

PHẦN I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KHÁNG SINH VÀ VI KHUẨN HỌC 

CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KHÁNG SINH 

Các nhóm kháng sinh và tác dụng 

Cơ chế tác dụng của kháng sinh và phối hợp kháng sinh 

Khái niệm Dược động học/Dược lực học (PK/PD) và ứng dụng 

Các nguyên tắc sử dụng kháng sinh 

CHƯƠNG II. ĐẠI CƯƠNG VỀ VI KHUẨN HỌC 

Đại cương về vi khuẩn học 

Vai trò của vi sinh lâm sàng với sử dụng kháng sinh hợp lý 

Sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn 

PHẦN II. ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH NHIỄM KHUẨN 

CHƯƠNG I. NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP 

Viêm phế quản cấp ở người lớn 

Giãn phế quản 

Đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng 

Sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi cộng đồng ở trẻ em 

Viêm phổi bệnh viện 

Viêm phổi liên quan đến thở máy 

Áp xe phổi 

Tràn mủ màng phổi 

CHƯƠNG II. NHIỄM KHUẨN HUYẾT VÀ SỐC NHIỄM KHUẨN 

Nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn. 

CHƯƠNG III. NHIỄM KHUẨN TIM MẠCH 

Thấp tim 



 
 

Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn 

CHƯƠNG IV. NHIỄM KHUẨN DA VÀ MÔ MỀM 

Nhọt 

Viêm nang long 

Viêm mô bào 

CHƯƠNG V. NHIỄM KHUẨN TIÊU HÓA 

Tiêu chảy do vi khuẩn 

Diệt Helicobacter pylori trong bệnh lý dạ dày tá tràng 

Nhiễm khuẩn đường mật 

Áp xe gan do vi khuẩn 

Viêm tụy cấp có nhiễm khuẩn 

Viêm phúc mạc 

CHƯƠNG VI. NHIỄM KHUẨN CƠ - XƯƠNG - KHỚP 

Viêm khớp nhiễm khuẩn 

Viêm xương tủy nhiễm khuẩn 

Viêm cơ, áp xe cơ nhiễm khuẩn 

Nhiễm khuẩn hạt tô phi 

CHƯƠNG VII. NHIỄM KHUẨN SẢN PHỤ KHOA VÀ CÁC BỆNH LÂY 

TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC 

Sử dụng kháng sinh trong dự phòng sản khoa 

Nhiễm khuẩn nặng do sản khoa 

Viêm âm đạo - niệu đạo do vi khuẩn 

Bệnh giang mai 

Bệnh lậu 

Bệnh hạ cam 

CHƯƠNG VIII. NHIỄM KHUẨN MẮT 

Các cấu trúc của mắt có liên quan đến các bệnh lý nhiễm khuẩn 

Sử dụng kháng sinh trong nhãn khoa 

Viêm kết mạc cấp 



 
 

Viêm kết mạc do lậu cầu 

Viêm giác mạc do vi khuẩn 

Bệnh mắt hột 

Viêm tổ chức hốc mắt 

Viêm mủ nội nhãn sau vết thương xuyên nhãn cầu 

Viêm bờ mi do vi khuẩn 

Viêm túi lệ 

CHƯƠNG IX. VIÊM MÀNG NÃO 

Viêm màng não mủ 

CHƯƠNG X. NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU 

Viêm thận bể thận cấp 

Sỏi thận tiết niệu nhiễm khuẩn 

Viêm niệu đạo cấp không do lậu 

Viêm bàng quang cấp 

CHƯƠNG XI. SỬ DỤNG KHÁNG SINH CHO NGƯỜI BỆNH SUY GIẢM MIỄN 

DỊCH  

Suy giảm miễn dịch (giảm bạch cầu hạt trung tính và sau ghép tủy) 

PHỤ LỤC 1. HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ EM  

PHỤ LỤC 2. LIỀU KHÁNG SINH TRONG DỰ PHÒNG PHẪU THUẬT 

PHỤ LỤC 3. LỰA CHỌN KHÁNG SINH DỰ PHÒNG PHẪU THUẬT 

PHỤ LỤC 4. HƯỚNG DẪN TIÊM/TRUYỀN MỘT SỐ LOẠI KHÁNG SINH  

DANH MỤC BẢNG 

Bảng I.1. Phân loại kháng sinh theo cấu trúc hóa học. 

Bảng I.2. Phân nhóm kháng sinh Penicilin và phổ kháng khuẩn. 

Bảng I.3. Các thế hệ Cephalosporin và phổ kháng khuẩn.. 

Bảng I.4. Kháng sinh carbapenem và phổ tác dụng. 

Bảng I.5. Các thế hệ kháng sinh nhóm quinolon và phổ tác dụng. 

Bảng I.6. Phân loại kháng sinh liên quan đến đặc tính dược lực học. 

Bảng I.7. Phân loại kháng sinh theo chỉ số PK/PD. 



 
 

Bảng I.8. Sinh khả dụng của một số kháng sinh đường uống. 

Bảng I.9. Cơ quan bài xuất chính của một số kháng sinh.. 

Bảng I.10. Nguyên tắc MINDME trong sử dụng kháng sinh  

Bảng II.1. Lựa chọn kháng sinh trong điều trị viêm phế quản cấp.  

Bảng II.2. Tỷ lệ mới mắc VPCĐ hàng năm ở trẻ < 5 tuổi theo khu vực trên thế giới 

(WHO)  

Bảng II.3. 15 nước có số trẻ mắc viêm phổi cao nhất. 

Bảng II.4. 15 nước có số trẻ tử vong do viêm phổi cao nhất 

Bảng II.5. Tình hình kháng kháng sinh của 3 vi khuẩn thường gặp gây viêm phổi ở trẻ 

em  

Bảng II.6. Lựa chọn kháng sinh điều trị theo kinh nghiệm. 
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TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH 

A6AP  Acid 6-aminopenicilanic 

A7AC  Acid 7-aminocephalosporanic 

ADN  Deoxyribonucleic acid 

ADR  Adverse drug reaction (Tác dụng không mong muốn) 

AFB  Acid Fast Bacillus (Nhuộm huỳnh quang tìm vi khuẩn kháng acid) 

BK  Bacilie de Koch (Vi khuẩn lao)  

CFU  Colony forming unit (khuẩn lạc)  

CK  Creatine kinase 

CLSI  Clinical and Laboratory Standards Institute (Viện tiêu chuẩn thức về lâm 

sàng và xét nghiệm) 

CPIS  Clinical Pulmonary Infection Score (Điểm đánh giá nhiễm khuẩn phổi trên 

lâm sàng) 

CRP  C-reactive protein (Protein phản ứng C) 

CT  Computed tomography (Chụp cắt lớp vi tính) 

ESBL  Extended spectrum beta-lactamase (Beta-lactamase phổ rộng) 

Hib  Heamophilus influenzae type b (Haemophilus influenzae nhóm B) 



 
 

HIV  Human immunodeficiency virus 

ICU  Intensive care unit 

INR  International normalized ratio (Tỉ số bình thường hóa quốc tế) 

KPC  Klebsiella pneumoniae carbapenemase 

MBC  Minimum Bactericidal Concentration (nồng độ tối thiểu cần thiết để tiêu diệt 

vi khuẩn) 

MIC  Minimum Inhibitory Concentration (Nồng độ ức chế tối thiểu) 

MDR  Multi-drug resistant (Đa kháng) 

MRI  Magnetic resonance imaging (Chụp cộng hưởng từ) 

MRSA  Methicillin resistant Staphylococcus aureus (Tụ cầu kháng Methicilin) 

MSSA  Methicillin sensitive Staphylococcus aureus (Tụ cầu nhạy cảm với 

Methicilin) 

PAE  Post-Antibiotic Effect (Tác dụng hậu kháng sinh) 

PALE  Post-Antibiotic Leucocyt Enhancement Effect (Hiệu quả bạch cầu sau 

kháng sinh) 

PaCO2  Áp lực riêng phần của carbonic trong máu động mạch 

PaO2  Áp lực riêng phần của oxy trong máu động mạch 

PCR  Polymerase Chain Reaction (Phương pháp khuếch đại gen) 

PD  Pharmacodynamics (Dược lực học) 

PDR  Pan-drug resistant (Toàn kháng) 

PK  Pharmacokinetics (Dược động học) 

SpO2  Saturation of Peripheral Oxygen (Độ bão hòa oxy trong máu) 

TDM  Therapeutic Drug Monitoring (Theo dõi nồng độ thuốc trong máu) 

TMP-SMX  Trimethoprim/Sulfamethoxazole 

WHO  World Health Organization (Tổ chức Y tế thế giới) 
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LỜI NÓI ĐẦU 

Từ khi phát hiện ra kháng sinh Penicilline đến nay hàng trăm loại kháng sinh và các 

thuốc tương tự đã được phát minh và đưa vào sử dụng. Sự ra đời của kháng sinh đã 

đánh dấu một kỷ nguyên mới của y học về điều trị các bệnh nhiễm khuẩn, đã cứu sống 

hàng triệu triệu người khỏi các bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm. Kháng sinh còn được 

sử dụng rộng rãi trong trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản,… 



 
 

Tuy nhiên cũng do việc sử dụng rộng rãi, kéo dài và lạm dụng, chưa hợp lý, an toàn 

nên tình trạng kháng kháng sinh của các vi sinh vật (vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng, 

nấm, …) ngày một gia tăng. Mức độ kháng thuốc ngày càng trầm trọng làm ảnh hưởng 

đến hiệu quả điều trị, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao, thời gian điều trị kéo dài, 

chi phí điều trị tăng cao, ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh và cộng đồng. 

Cùng với các nước trên thế giới, Việt Nam đã hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của Tổ 

chức Y tế thế giới “Không hành động hôm nay, ngày mai không có thuốc chữa” và 

“Kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc giai đoạn từ năm 2013 đến 

năm 2020” đã được ban hành (Quyết định số 2174/QĐ-BYT ngày 21/6/2013) nhằm 

đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống kháng thuốc góp phần nâng cao chất lượng, 

hiệu quả của công tác phòng, chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

Biên soạn tài liệu “Hướng dẫn sử dụng kháng sinh” là một trong nhiều nhiệm vụ của 

Kế hoạch hành động trên. Ban biên soạn được thành lập theo Quyết định số 4259/QĐ-

BYT ngày 31/10/2012 gồm các chuyên gia đầu ngành về y và dược. Tài liệu cung cấp 

những kiến thức và kỹ năng cơ bản, cập nhật đồng thời phù hợp với thực tế của Việt 

Nam về việc sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn để ứng dụng trong công tác khám, 

chữa bệnh, phòng bệnh, bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần 

hạn chế tình trạng kháng kháng sinh đang có nguy cơ gia tăng hiện nay. 

Tài liệu gồm có 11 Chương và 55 bài, bao gồm đại cương về kháng sinh và vi khuẩn, 

sử dụng kháng sinh trong các bệnh nhiễm khuẩn thường gặp (nhiễm khuẩn hô hấp, 

tim mạch, tiêu hóa, thận - tiết niệu,…). 

Tài liệu đã được biên soạn công phu, chất lượng, cập nhật và thực tế Việt Nam, tuy 

nhiên cũng còn những thiếu sót. Rất mong các giáo sư, các chuyên gia và các đồng 

nghiệp, bạn đọc góp ý kiến bổ sung để tài liệu được hoàn chỉnh hơn. 

Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - 

Bộ trưởng Bộ Y tế, các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ, Dược sỹ, các 

thành viên Ban biên soạn, các chuyên gia đầu ngành của các chuyên khoa đã rất cố 

gắng, dành nhiều thời gian quý báu để biên soạn, sửa chữa, thẩm định cuốn sách này 



 
 

và trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của AstraZeneca cho việc tổ chức và in ấn để hoàn 

thiện hướng dẫn này. Đây là lần ấn bản đầu tiên của cuốn sách, chắc chắn còn nhiều 

thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp từ Quý độc giả và đồng nghiệp 

để cuốn sách ngày một hoàn thiện. 

 

 THAY MẶT BAN BIÊN SOẠN 

GS.TS. Trần Quỵ 

  

 

 

 

Phần I 

ĐẠI CƯƠNG VỀ KHÁNG SINH VÀ VI KHUẨN HỌC 

Chương I 

ĐẠI CƯƠNG VỀ KHÁNG SINH 

MỞ ĐẦU 

Kháng sinh là một nhóm thuốc đặc biệt vì việc sử dụng chúng không chỉ ảnh hưởng 

đến người bệnh mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng. Với những nước đang phát triển 

như Việt Nam, đây là một nhóm thuốc quan trọng vì bệnh lý nhiễm khuẩn nằm trong 

số những bệnh đứng hàng đầu cả về tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong. 

Sự lan tràn các chủng vi khuẩn kháng kháng sinh là vấn đề cấp bách nhất hiện nay. 

Sự xuất hiện các chủng vi khuẩn kháng ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị và sức khỏe 

người bệnh. Việc hạn chế sự phát sinh của vi khuẩn kháng kháng sinh là nhiệm vụ 

không chỉ của ngành Y tế mà của cả cộng đồng nhằm bảo vệ nhóm thuốc này. 

Kháng sinh được định nghĩa: 

“Kháng sinh (antibiotics) là những chất kháng khuẩn (antibacterial substances) được 

tạo ra bởi các chủng vi sinh vật (vi khuẩn, nấm, Actinomycetes), có tác dụng ức chế 

sự phát triển của các vi sinh vật khác. 



 
 

Hiện nay từ kháng sinh được mở rộng đến cả những chất kháng khuẩn có nguồn gốc 

tổng hợp như các sulfonamid và quinolon. 

Để bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý, cần nắm vững những kiến thức liên quan đến kháng 

sinh, vi khuẩn gây bệnh và người bệnh. 

Trong tài liệu này, các thuốc kháng sinh được đề cập đến bao gồm tất cả các chất có 

tác dụng trên vi khuẩn gây bệnh. Những chất có tác dụng đến vi rút và nấm gây bệnh 

sẽ được đề cập đến ở tài liệu tiếp theo. 

 

CÁC NHÓM KHÁNG SINH VÀ TÁC DỤNG 

Các nhóm kháng sinh được sắp xếp theo cấu trúc hóa học. Theo cách phân loại này, 

kháng sinh được chia thành các nhóm như sau (Bảng I.1): 

Bảng I.1. Phân loại kháng sinh theo cấu trúc hóa học 

 

TT Tên nhóm Phân nhóm 

1 Beta-lactam Các penicilin 

Các cephalosporin 

Các beta-lactam khác Carbapenem Monobactam 

Các chất ức chế beta-lactamase 

2 Aminoglycosid 

3 Macrolid 

4 Lincosamid 

5 Phenicol 

6 Tetracyclin Thế hệ 1 

Thế hệ 2 

7 Peptid Glycopeptid 

Polypetid 

Lipopeptid 

8 Quinolon Thế hệ 1 



 
 

Các fluoroquinolon: Thế hệ 2, 3, 4 

9 Các nhóm kháng sinh khác 

Sulfonamid 

Oxazolidinon 

5-nitroimidazol 

1. KHÁNG SINH NHÓM BETA-LACTAM 

Nhóm beta-lactam là một họ kháng sinh rất lớn, bao gồm các kháng sinh có cấu trúc 

hóa học chứa vòng beta-lactam. Khi vòng này liên kết với một cấu trúc vòng khác sẽ 

hình thành các phân nhóm lớn tiếp theo: nhóm penicilin, nhóm cephalosporin và các 

beta-lactam khác. 

1.1. Phân nhóm penicilin 

- Các thuốc kháng sinh nhóm penicilin đều là dẫn xuất của acid 6- aminopenicilanic 

(viết tắt là A6AP). Trong các kháng sinh nhóm penicilin, chỉ có penicilin G là kháng 

sinh tự nhiên, được chiết xuất từ môi trường nuôi cấy Penicilium. Các kháng sinh còn 

lại đều là các chất bán tổng hợp. 

- Sự thay đổi nhóm thế trong cấu trúc của penicilin bán tổng hợp dẫn đến sự thay đổi 

tính bền vững với các enzym penicilinase và beta-lactamase; thay đổi phổ kháng 

khuẩn cũng như hoạt tính kháng sinh trên các chủng vi khuẩn gây bệnh. 

- Dựa vào phổ kháng khuẩn, có thể tiếp tục phân loại các kháng sinh nhóm Penicilin 

thành các phân nhóm với phổ kháng khuẩn tương ứng như sau: 

+ Các penicilin phổ kháng khuẩn hẹp 

+ Các penicilin phổ kháng khuẩn hẹp đồng thời có tác dụng trên tụ cầu 

+ Các penicilin phổ kháng khuẩn trung bình 

+ Các penicilin phổ kháng khuẩn rộng đồng thời có tác dụng trên trực khuẩn mủ xanh. 

- Đại diện của mỗi phân nhóm và phổ kháng khuẩn tương ứng được trình bày trong 

Bảng I.2. 

1.2. Phân nhóm cephalosporin 

- Cấu trúc hóa học của các kháng sinh nhóm cephalosporin đều là dẫn xuất của acid 

7-aminocephalosporanic (viết tắt là A7AC). Các cephalosporin khác nhau được hình 



 
 

thành bằng phương pháp bán tổng hợp. Sự thay đổi các nhóm thế sẽ dẫn đến thay đổi 

đặc tính và tác dụng sinh học của thuốc. 

- Các cephalosporin bán tổng hợp tiếp tục được chia thành 4 thế hệ. Sự phân chia này 

không còn căn cứ trên cấu trúc hóa học mà chủ yếu dựa vào phổ kháng khuẩn của 

kháng sinh. Xếp theo thứ tự từ thế hệ 1 đến thế hệ 4, hoạt tính trên vi khuẩn Gram-

dương giảm dần và hoạt tính trên vi khuẩn Gram-âm tăng dần. Phổ kháng khuẩn của 

một số cephalosporin trong từng thế hệ được trình bày trong Bảng I.3. Lưu ý thêm là 

tất cả các cephalosporin hầu như không có tác dụng trên enterococci, Listeria 

monocytogenes, Legionella spp., S. aureus kháng methicilin, Xanthomonas 

maltophilia, và Acinetobacter spp. 

Bảng I.2. Phân nhóm kháng sinh Penicilin và phổ kháng khuẩn 

Phân nhóm Tên thuốc Phổ kháng khuẩn 

Các penicilin phổ 

kháng khuẩn hẹp 

Penicilin G  

Penicilin V 

Cầu khuẩn Gram-dương (trừ cầu khuẩn tiết 

penicilinase, do đó không có tác dụng trên phần 

lớn các chủng S. aureus). 

Các penicilin phổ 

kháng khuẩn hẹp đồng 

thời có tác dụng trên tụ 

cầu 

Methicilin  

Oxacilin  

Cloxacilin  

Dicloxacilin 

Nafcilin 

Hoạt tính kháng khuẩn kém hơn trên các vi 

khuẩn nhạy cảm với penicilin G, nhưng do có 

khả năng kháng penicilinase nên có tác dụng trên 

các chủng tiết penicilinase như S. aureus và S. 

epidermidis chưa kháng methicilin. 

Các penicilin phổ 

kháng khuẩn trung 

bình 

Ampicilin 

Amoxicilin 

Phổ kháng khuẩn mở rộng hơn so với penicilin 

G trên các vi khuẩn Gram-âm như Haemophilus 

influenzae, E. coli, và Proteus mirabilis. Các 

thuốc này không bền vững với enzym beta- 

lactamase nên thường được phối hợp với các 

chất ức chế beta-lactamase như acid clavulanic 

hay sulbactam. 

Các penicilin phổ 

kháng khuẩn rộng 

Carbenicilin 

Ticarcilin 

Phổ kháng khuẩn mở rộng hơn trên các chủng vi 

khuẩn Gram-âm như Pseudomonas, 



 
 

đồng thời có tác dụng 

trên trực khuẩn mủ 

xanh 

Enterobacter, Proteus spp. Có hoạt tính mạnh 

hơn so với ampicilin trên cầu khuẩn Gram- 

dương và Listeria monocytogenes, kém hơn 

piperacilin trên Pseudomonas. 

Mezlocilin 

Piperacilin 

Có tác dụng mạnh trên các chủng Pseudomonas, 

Klebsiella, và một số chủng vi khuẩn Gram-âm 

khác. Piperacilin vẫn giữ được hoạt tính tương 

tự ampicilin trên tụ cầu Gram-dương và Listeria 

monocytogenes. 

 

Bảng I.3. Các thế hệ Cephalosporin và phổ kháng khuẩn 

Thế hệ Tên thuốc Phổ kháng khuẩn 

Cephalosporin thế hệ 1 Cefazolin  

Cephalexin  

Cefadroxil 

Có hoạt tính mạnh trên các chủng vi khuẩn 

Gram-dương nhưng hoạt tính tương đối yếu 

trên các chủng vi khuẩn Gram-âm. Phần lớn 

cầu khuẩn Gram-dương nhạy cảm với 

cephalosporin thế hệ 1 (trừ enterococci, S. 

epidermidis và S. aureus kháng methicilin). 

Hầu hết các vi khuẩn kỵ khí trong khoang 

miệng nhạy cảm, nhưng với B. fragilis thuốc 

không có hiệu quả. Hoạt tính tốt trên các 

chủng Moraxella catarrhalis, E. coli, K. 

pneumoniae, và P. mirabilis. 

Cephalosporin thế hệ 2 Cefoxitin  

Cefaclor  

Cefprozil  

Cefuroxim  

Cefotetan 

Ceforanid 

Các cephalosporin thế hệ 2 có hoạt tính 

mạnh hơn trên vi khuẩn Gram-âm so với thế 

hệ 1 (nhưng yếu hơn nhiều so với thế hệ 3). 

Một số thuốc như cefoxitin, cefotetan cũng 

có hoạt tính trên B. fragilis 



 
 

Cephalosporin thế hệ 3 Cefotaxim  

Cefpodoxim  

Ceftibuten  

Cefdinir  

Cefditoren  

Ceftizoxim  

Ceftriaxon  

Cefoperazon 

Ceftazidim 

Các cephalosporin thế hệ 3 nói chung có hoạt 

tính kém hơn thế hệ 1 trên cầu khuẩn Gram-

dương, nhưng có hoạt tính mạnh trên vi 

khuẩn họ Enterobacteriaceae (mặc dù hiện 

nay các chủng vi khuẩn thuộc họ này đang 

gia tăng kháng thuốc mạnh mẽ do khả năng 

tiết beta-lactamase). Một số các thuốc như 

ceftazidim và cefoperazon có hoạt tính trên 

P. aeruginosa nhưng lại kém các thuốc khác 

trong cùng thế hệ 3 trên các cầu khuẩn Gram-

dương. 

Cephalosporin thế hệ 4 Cefepim Cephalosporin thế hệ 4 có phổ tác dụng rộng 

hơn so với thế hệ 3 và bền vững hơn với các 

beta-lactamase (nhưng không bền với 

Klebsiella pneumoniae carbapenemase 

(KPC) nhóm A). Thuốc có hoạt tính trên cả 

các chủng Gram-dương, Gram-âm (bao gồm 

Enterobacteriaceae và Pseudomonas) 

1.3. Các beta-lactam khác 

a) Nhóm carbapenem 

Nghiên cứu biến đổi cấu trúc hóa học của penicilin và cephalosporin đã tạo thành một 

nhóm kháng sinh beta-lactam mới, có phổ kháng khuẩn rộng, đặc biệt có hoạt tính rất 

mạnh trên vi khuẩn Gram-âm - đó là kháng sinh nhóm carbapenem. Tên thuốc và phổ 

tác dụng của một số kháng sinh trong nhóm này được trình bày trong Bảng I.4. 

Bảng I.4. Kháng sinh carbapenem và phổ tác dụng 

Tên kháng sinh Phổ tác dụng 

Imipenem 

Thuốc có phổ tác dụng rất rộng trên cả vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí. 

Các chủng vi khuẩn nhạy cảm bao gồm streptococci (kể cả phế cầu 

kháng penicilin), enterococci (nhưng không bao gồm E. faecium và 



 
 

các chủng kháng penicilin không do sinh enzym beta-lactamase), 

Listeria. Một vài chủng tụ cầu kháng methicilin có thể nhạy cảm với 

thuốc, nhưng phần lớn các chủng này đã kháng. Hoạt tính rất mạnh 

trên Enterobacteriaceae (trừ các chủng tiết carbapenemase KPC). 

Tác dụng được trên phần lớn các chủng Pseudomonas và 

Acinetobacter. Tác động trên nhiều chủng kỵ khí, bao gồm cả B. 

fragilis. Không bền vững đối với men DHP-1 tại thận nên cần phối 

hợp cilastatin. 

Meropenem 
Phổ tác dụng tương tự imipenem, có tác dụng trên một số chủng 

Gram (-) như P. aeruginosa, kể cả đã kháng imipenem. 

Doripenem 

Phổ tác dụng tương tự imipenem và meropenem. 

Tác dụng trên vi khuẩn Gram-dương tương tự imipenem, tốt hơn so 

với meropenem và ertapenem. 

Ertapenem 

Phổ tác dụng tương tự các carbapenem nhưng tác dụng trên các 

chủng Pseudomonas và Acinetobacter yếu hơn so với các thuốc 

cùng nhóm. 

b) Nhóm monobactam 

- Kháng sinh monobatam là kháng sinh mà công thức phân tử có chứa beta-lactam 

đơn vòng. Chất điển hình của nhóm này là aztreonam. 

- Phổ kháng khuẩn của aztreonam khá khác biệt với các kháng sinh họ beta-lactam và 

có vẻ gần hơn với phổ của kháng sinh nhóm aminoglycosid. Thuốc chỉ có tác dụng 

trên vi khuẩn Gram-âm, không có tác dụng trên vi khuẩn Gram-dương và vi khuẩn kỵ 

khí. Tuy nhiên, hoạt tính rất mạnh trên Enterobacteriaceae và có tác dụng đối với P. 

aeruginosa. 

c) Các chất ức chế beta-lactamase 

Các chất này cũng có cấu trúc beta-lactam, nhưng không có hoạt tính kháng khuẩn, 

mà chỉ có vai trò ức chế enzym beta-lactamase do vi khuẩn tiết ra. Các chất hiện hay 

được sử dụng trên lâm sàng là acid clavulanic, sulbactam và tazobactam. 

1.4. Tác dụng không mong muốn (ADR) của các kháng sinh nhóm beta- lactam: 



 
 

- Dị ứng với các biểu hiện ngoài da như mề đay, ban đỏ, mẩn ngứa, phù Quincke gặp 

với tỷ lệ cao. Trong các loại dị ứng, sốc phản vệ là ADR nghiêm trọng nhất có thể dẫn 

đến tử vong. 

- Tai biến thần kinh với biểu hiện kích thích, khó ngủ. Bệnh não cấp là ADR thần kinh 

trầm trọng (rối loạn tâm thần, nói sảng, co giật, hôn mê), tuy nhiên tai biến này thường 

chỉ gặp ở liều rất cao hoặc ở người bệnh suy thận do ứ trệ thuốc gây quá liều. 

- Các ADR khác có thể gặp là gây chảy máu do tác dụng chống kết tập tiểu cầu của 

một số cephalosporin; rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn ruột với loại phổ rộng. 

2. KHÁNG SINH NHÓM AMINOGLYCOSID 

Các aminosid có thể là sản phẩm tự nhiên phân lập từ môi trường nuôi cấy các chủng 

vi sinh, cũng có thể là các kháng sinh bán tổng hợp. Các kháng sinh thuộc nhóm này 

bao gồm kanamycin, gentamicin, neltimicin, tobramycin, amikacin. 

2.1. Phổ kháng khuẩn 

Các kháng sinh nhóm aminoglycosid có phổ kháng khuẩn chủ yếu tập trung trên trực 

khuẩn Gram-âm, tuy nhiên phổ kháng khuẩn của các thuốc trong nhóm không hoàn 

toàn giống nhau. Kanamycin cũng như streptomycin có phổ hẹp nhất trong số các 

thuốc nhóm này, chúng không có tác dụng trên Serratia hoặc P. aeruginosa. 

Tobramycin và gentamicin có hoạt tính tương tự nhau trên các trực khuẩn Gram-âm, 

nhưng tobramycin có tác dụng mạnh hơn trên P. aeruginosa và Proteus spp., trong 

khi gentamicin mạnh hơn trên Serratia. Amikacin và trong một số trường hợp là 

neltimicin, vẫn giữ được hoạt tính trên các chủng kháng gentamicin vì cấu trúc của 

các thuốc này không phải là cơ chất của nhiều enzym bất hoạt aminoglycosid. 

2.2. Tác dụng không mong muốn (ADR): 

- Giảm thính lực và suy thận là 2 loại ADR thường gặp nhất. Cả 2 loại ADR này sẽ 

trở nên trầm trọng (điếc không hồi phục, hoại tử ống thận hoặc viêm thận kẽ) khi sử 

dụng ở người bệnh suy thận, người cao tuổi (chức năng thận giảm) hoặc dùng đồng 

thời với thuốc có cùng độc tính (vancomycin, furosemid…). 

- Nhược cơ cũng là ADR có thể gặp khi sử dụng aminoglycosid do tác dụng ức chế 

dẫn truyền thần kinh - cơ. ADR này ít gặp nhưng tỷ lệ tăng lên khi sử dụng phối hợp 



 
 

với thuốc mềm cơ cura (do đó cần lưu ý ngừng kháng sinh trước ngày người bệnh cần 

phẫu thuật). Tác dụng liệt cơ hô hấp có thể gặp nếu tiêm tĩnh mạch trực tiếp do tạo 

nồng độ cao đột ngột trong máu; vì vậy kháng sinh này chỉ được truyền tĩnh mạch 

(truyền quãng ngắn) hoặc tiêm bắp. 

- Những ADR thông thường như gây dị ứng da (ban da, mẩn ngứa) hoặc sốc quá mẫn 

cũng gặp với nhóm kháng sinh này. 

3. KHÁNG SINH NHÓM MACROLID 

3.1. Phân loại 

Các macrolid có thể là sản phẩm tự nhiên phân lập từ môi trường nuôi cấy các chủng 

vi sinh, cũng có thể là các kháng sinh bán tổng hợp. Tùy theo cấu trúc hóa học, có thể 

chia kháng sinh nhóm macrolid thành 3 phân nhóm: 

- Cấu trúc 14 nguyên tử carbon: erythromycin, oleandomycin, roxithromycin, 

clarithromycin, dirithromycin. 

- Cấu trúc 15 nguyên tử carbon: azithromycin. 

- Cấu trúc 16 nguyên tử carbon: spiramycin, josamycin. 

3.2. Phổ kháng khuẩn 

- Macrolid có phổ kháng khuẩn hẹp, chủ yếu tập trung vào một số chủng vi khuẩn 

Gram-dương và một số vi khuẩn không điển hình. 

- Macrolid có hoạt tính trên cầu khuẩn Gram-dương (liên cầu, tụ cầu), trực khuẩn 

Gram-dương (Clostridium perfringens, Corynebacterium diphtheriae, Listeria 

monocytogenes). Thuốc không có tác dụng trên phần lớn các chủng trực khuẩn Gram-

âm đường ruột và chỉ có tác dụng yếu trên một số chủng vi khuẩn Gram-âm khác như 

H. influenzae và N. meningitidis, tuy nhiên lại có tác dụng khá tốt trên các chủng N. 

gonorrhoeae. Kháng sinh nhóm macrolid tác dụng tốt trên các vi khuẩn nội bào như 

Campylobacter jejuni, M. pneumoniae, Legionella pneumophila, C. trachomatis, 

Mycobacteria (bao gồm M. scrofulaceum, M. kansasii, M. avium-intracellulare - 

nhưng không tác dụng trên M. fortuitum). 

3.3. Tác dụng không mong muốn (ADR): 



 
 

- ADR thường gặp nhất là các tác dụng trên đường tiêu hoá: gây buồn nôn, nôn, đau 

bụng, ỉa chảy (gặp khi dùng đường uống), viêm tĩnh mạch huyết khối (khi tiêm tĩnh 

mạch). Thuốc bị chuyển hóa mạnh khi qua gan nên có thể gây viêm gan hoặc ứ mật. 

Có thể gây điếc, loạn nhịp tim nhưng với tỷ lệ thấp. 

- Những ADR thông thường như gây dị ứng da (ban da, mẩn ngứa) hoặc sốc quá mẫn 

cũng gặp với nhóm kháng sinh này. 

4. KHÁNG SINH NHÓM LINCOSAMID 

Nhóm kháng sinh này bao gồm hai thuốc là lincomycin và clindamycin, trong đó 

lincomycin là kháng sinh tự nhiên, clindamycin là kháng sinh bán tổng hợp từ 

lincomycin. 

4.1. Phổ kháng khuẩn 

- Kháng sinh nhóm lincosamid có phổ kháng khuẩn tương tự như kháng sinh nhóm 

macrolid trên pneumococci, S. pyogenes, và viridans streptococci. Thuốc có tác dụng 

trên S. aureus, nhưng không có hiệu quả trên S. aureus kháng methicilin. Thuốc cũng 

không có tác dụng trên trực khuẩn Gram-âm hiếu khí. 

- Khác với macrolid, kháng sinh lincosamid có tác dụng tốt trên một số chủng vi khuẩn 

kỵ khí, đặc biệt là B. fragilis. Thuốc có tác dụng tương đối tốt trên C. perfringens, 

nhưng có tác dụng khác nhau trên các chủng Clostridium spp. khác. 

- Cũng khác với macrolid, kháng sinh nhóm này chỉ tác dụng yếu hoặc không có tác 

dụng trên các chủng vi khuẩn không điển hình như M. pneumoniae hay Chlamydia 

spp. 

4.2. Tác dụng không mong muốn (ADR): 

Tác dụng không mong muốn thường gặp nhất là gây ỉa chảy, thậm chí trầm trọng do 

bùng phát Clostridium difficile, gây viêm đại tràng giả mạc có thể tử vong. Viêm gan, 

giảm bạch cầu đa nhân trung tính cũng gặp nhưng hiếm và có thể hồi phục. 

5. KHÁNG SINH NHÓM PHENICOL 

Nhóm kháng sinh này bao gồm hai thuốc là cloramphenicol và thiamphenicol, trong 

đó cloramphenicol là kháng sinh tự nhiên, còn thiamphenicol là kháng sinh tổng hợp. 

5.1. Phổ kháng khuẩn 



 
 

- Kháng sinh nhóm phenicol có phổ kháng khuẩn rộng, bao gồm các cầu khuẩn Gram-

dương, một số vi khuẩn Gram-âm như H. influenzae, N. meningitidis, N. gonorrhoeae, 

Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella, Shigella). 

Thuốc có tác dụng trên các chủng kỵ khí như Clostridium spp., B. fragilis. Thuốc cũng 

có tác dụng trên các chủng vi khuẩn không điển hình như Mycoplasma, Chlamydia, 

Rickettsia. 

- Tuy nhiên, do đưa vào sử dụng đã rất lâu nên hiện nay phần lớn các chủng vi khuẩn 

gây bệnh đã kháng các thuốc nhóm phenicol với tỷ lệ cao, thêm vào đó nhóm thuốc 

này lại có độc tính nghiêm trọng trên tạo máu dẫn đến hiện tại thuốc không còn được 

sử dụng phổ biến trên lâm sàng. 

5.2. Tác dụng không mong muốn (ADR): 

Tác dụng phụ gây bất sản tủy dẫn đến thiếu máu trầm trọng gặp với cloramphenicol. 

Hội chứng xám (Grey-syndrome) gây tím tái, truỵ mạch và có thể tử vong, thường 

gặp ở trẻ sơ sinh, nhất là trẻ đẻ non. Hiện kháng sinh này ít được sử dụng do nguy cơ 

gây bất sản tủy có thể gặp ở mọi mức liều; tuy hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm, dễ gây 

tử vong. 

6. KHÁNG SINH NHÓM CYCLIN 

Các thuốc nhóm này gồm cả các kháng sinh tự nhiên và kháng sinh bán tổng hợp. Các 

thuốc thuộc nhóm bao gồm: chlortetracyclin, oxytetracyclin, demeclocyclin, 

methacyclin, doxycyclin, minocyclin. 

6.1. Phổ kháng khuẩn 

- Các kháng sinh nhóm cyclin có phổ kháng khuẩn rộng trên cả các vi khuẩn Gram-

âm và Gram-dương, cả vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí. Thuốc cũng có tác dụng trên các 

chủng vi khuẩn gây bệnh không điển hình như Rickettsia, Coxiella burnetii, 

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia spp., Legionella spp., Ureaplasma,…Ngoài ra, 

thuốc cũng hiệu quả trên một số xoắn khuẩn như Borrelia recurrentis, Borrelia 

burgdorferi (gây bệnh Lyme), Treponema pallidum (giang mai), Treponema 

pertenue. 



 
 

- Là kháng sinh được đưa vào điều trị từ rất lâu, hiện nay tỷ lệ kháng tetracyclin của 

vi khuẩn gây bệnh cũng rất cao. Một số cyclin sử dụng sau như doxycyclin hay 

minocyclin có thể tác dụng được trên một số chủng vi khuẩn đã kháng với tetracyclin. 

6.2. Tác dụng không mong muốn (ADR) 

ADR đặc trưng của nhóm là gắn mạnh vào xương và răng, gây chậm phát triển ở trẻ 

em, hỏng răng, biến màu răng; thường gặp với trẻ dưới 8 tuổi hoặc do người mẹ dùng 

trong thời kỳ mang thai. Tác dụng phụ trên đường tiêu hóa gây kích ứng, loét thực 

quản (nếu bị đọng thuốc tại đây), đau bụng, buồn nôn, nôn, ỉa chảy… hay gặp khi 

dùng đường uống. Độc tính trên thận hoặc trên gan, gây suy thận hoặc viêm gan, ứ 

mật. Tăng áp lực nội sọ có thể gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt nếu dùng phối hợp với vitamin 

A liều cao. Mẫn cảm với ánh sáng cũng là ADR phải lưu ý tuy hiếm gặp. 

7. KHÁNG SINH NHÓM PEPTID 

Các kháng sinh thuộc nhóm này có cấu trúc hóa học là các peptid. Dùng trong lâm 

sàng hiện nay có các phân nhóm: 

- Glycopeptid (vancomycin, teicoplanin) 

- Polypetid (polymyxin, colistin) 

- Lipopeptid (daptomycin) 

7.1. Kháng sinh Glycopeptid 

- Hiện nay có hai kháng sinh glycopeptid đang được sử dụng trên lâm sàng là 

vancomycin và teicoplanin. Đây là hai kháng sinh đều có nguồn gốc tự nhiên, có cấu 

trúc hóa học gần tương tự nhau. Hai kháng sinh này có phổ tác dụng cũng tương tự 

nhau, chủ yếu trên các chủng vi khuẩn Gram-dương (S. aureus, S. epidermidis, 

Bacillus spp., Corynebacterium spp…); phần lớn các chủng Actinomyces và 

Clostridium nhạy cảm với thuốc. Thuốc không có tác dụng trên trực khuẩn Gram-âm 

và Mycobacteria. Trên lâm sàng, hai thuốc này chủ yếu được sử dụng trong điều trị 

S. aureus kháng methicilin. 

- Tác dụng không mong muốn (ADR) 

+ Vancomycin: tác dụng không mong muốn hay gặp nhất với vancomycin là viêm tĩnh 

mạch và phản ứng giả dị ứng. Với ADR gây viêm tắc tĩnh mạch, truyền thuốc chậm 



 
 

và pha loãng đúng cách sẽ giảm bớt đáng kể nguy cơ phản ứng này. Phản ứng giả dị 

ứng do vancomycin có khả năng gây độc trực tiếp trên tế bào mast, dẫn đến giải phóng 

ồ ạt histamin, dẫn đến các biểu hiện như ban đỏ dữ dội: hội chứng cổ đỏ (red-neck) 

hay người đỏ (red-man), tụt huyết áp, đau và co thắt cơ. ADR khác cũng cần lưu ý với 

vancomycin là độc tính trên tai và trên thận, thường liên quan với tăng quá mức nồng 

độ thuốc trong máu. Ngoài ra thuốc có thể gây ADR là biểu hiện của quá mẫn như 

phản ứng phản vệ, sốt, rét run, chóng mặt… 

+ Teicoplanin: tác dụng không mong muốn chính của thuốc là ban da, thường gặp 

hơn khi dùng với liều cao. ADR khác bao gồm phản ứng quá mẫn, sốt, giảm bạch cầu 

trung tính… Thuốc cũng có độc tính trên tai nhưng hiếm gặp. 

7.2. Kháng sinh Polypeptid 

- Các kháng sinh được sử dụng trên lâm sàng thuộc nhóm này bao gồm polymyxin B 

(hỗn hợp của polymyxin B1 và B2) và colistin (hay còn gọi là polymyxin E). Các 

kháng sinh này đều có nguồn gốc tự nhiên, có cấu trúc phân tử đa peptid, với trọng 

lượng phân tử lên đến khoảng 1000 dalton. Phổ tác dụng của hai thuốc này tương tự 

nhau, chỉ tập trung trên trực khuẩn Gram-âm, bao gồm Enterobacter, E. coli, 

Klebsiella, Salmonella, Pasteurella, Bordetella, và Shigella. Thuốc cũng có tác dụng 

trên phần lớn các chủng P.aeruginosa, Acinetobacter. 

- Các thuốc nhóm này có độc tính cao, đặc biệt là độc tính trên thận, vì vậy hiện nay 

polymyxin chỉ dùng ngoài, còn colistin chỉ có chỉ định hạn chế trong một số trường 

hợp vi khuẩn Gram-âm đa kháng, khi không dùng được các kháng sinh khác an toàn 

hơn. 

- Tác dụng không mong muốn (ADR) 

Các thuốc nhóm polypeptid không được hấp thu nếu dùng ngoài trên da và niêm mạc 

nguyên vẹn, vì vậy không gây ADR toàn thân. Tuy nhiên, thuốc vẫn có thể gây một 

số ADR dạng quá mẫn khi dùng tại chỗ. Khi dùng đường tiêm, thuốc gây ức chế dẫn 

truyền thần kinh cơ, với các biểu hiện như yếu cơ hoặc nguy hiểm hơn là ngừng thở. 

Các ADR khác trên thần kinh khác bao gồm dị cảm, chóng mặt, nói lắp. Các thuốc 



 
 

nhóm này đều rất độc với thận, cần giám sát chặt chẽ, cố gắng tránh dùng cùng với 

các thuốc độc thận khác như kháng sinh aminoglycosid. 

7.3. Kháng sinh Lipopeptid 

- Kháng sinh nhóm này được sử dụng trên lâm sàng là daptomycin, đây là kháng sinh 

tự nhiên chiết xuất từ môi trường nuôi cấy Streptomyces roseosporus. 

- Phổ kháng khuẩn: thuốc có tác dụng trên vi khuẩn Gram-dương hiếu khí và kỵ khí 

như staphylococci, streptococci, Enterococcus, Corynebacterium spp., 

Peptostreptococcus, Propionibacteria, Clostridium perfringens…Đặc biệt, thuốc có 

tác dụng trên các chủng vi khuẩn kháng vancomycin, tuy nhiên MIC trong các trường 

hợp này cao hơn so với trên các chủng nhạy cảm với vancomycin. 

- Tác dụng không mong muốn (ADR) 

ADR cơ bản của thuốc này là gây tổn thương trên hệ cơ xương. Đã có báo cáo về các 

trường hợp tiêu cơ vân, tuy hiếm gặp. Tăng Creatin kinase (CK) có thể xảy ra, nhưng 

nếu tăng CK đơn thuần thường không cần dừng thuốc, trừ khi tăng CK kèm theo các 

biểu hiện khác của bệnh lý cơ. Trong thử nghiệm lâm sàng pha 1 và pha 2, đã ghi nhận 

một vài trường hợp có biểu hiện của bệnh lý thần kinh cơ, tuy nhiên không gặp ADR 

này trong thử nghiệm lâm sàng pha 3. 

8. KHÁNG SINH NHÓM QUINOLON 

8.1. Phân loại và phổ kháng khuẩn 

- Các kháng sinh nhóm quinolon không có nguồn gốc tự nhiên, toàn bộ được sản xuất 

bằng tổng hợp hóa học. 

- Các kháng sinh trong cùng nhóm quinolon nhưng có phổ tác dụng không hoàn toàn 

giống nhau. Căn cứ vào phổ kháng khuẩn, theo một số tài liệu, quinolon tiếp tục được 

phân loại thành các thế hệ như tóm tắt trong Bảng I.5. 

8.2. Tác dụng không mong muốn (ADR) 

ADR đặc trưng của nhóm là viêm gân, đứt gân Asin; Tỷ lệ gặp tai biến tăng nếu sử 

dụng trên người bệnh suy gan và/hoặc suy thận, người cao tuổi hoặc dùng cùng 

corticosteroid. Biến dạng sụn tiếp hợp đã gặp trên động vật non, do đó cũng có thể 

gặp ở trẻ em tuổi phát triển nhưng rất hiếm. Tác dụng phụ trên thần kinh trung ương, 



 
 

gây nhức đầu, kích động, co giật, rối loạn tâm thần, hoang tưởng. Các ADR của nhóm 

kháng sinh này tương tự các cyclin là tác dụng trên đường tiêu hóa, gây buồn nôn, 

nôn, đau bụng, ỉa chảy hoặc gây suy gan, suy thận, mẫn cảm với ánh sáng. 

Bảng I.5. Các thế hệ kháng sinh nhóm quinolon và phổ tác dụng 

Kháng sinh quinolon Phổ tác dụng 

Thế hệ 1 

Acid Nalidixic Tác dụng ở mức độ trung bình trên các chủng trực khuẩn 

Gram-âm họ Enterobacteriaceae. Cinoxacin 

Thế hệ 2 

Loại 1:  

Lomefloxacin  

Norfloxacin 

Enoxacin 

Các kháng sinh này vẫn thuộc nhóm fluoroquinolon (cấu 

trúc phân tử có flo), tuy nhiên phổ kháng khuẩn cũng chủ 

yếu chỉ tập trung trên các chủng trực khuẩn Gram-âm họ 

Enterobacteriaceae. 

Loại 2: 

Ofloxacin 

Ciprofloxacin 

Fluoroquinolon loại này có phổ kháng khuẩn mở rộng hơn 

loại 1 trên các vi khuẩn gây bệnh không điển hình. 

Ciprofloxacin còn có tác dụng trên P. aeruginosa. Không 

có tác dụng trên phế cầu và trên các vi khuẩn Gram-

dương. 

Thế hệ 3 

Levofloxacin 

Sparfloxacin 

Gatifloxacin 

Moxifloxacin 

Các fluoroquinolon thế hệ 3 vẫn có phổ kháng khuẩn trên 

Enterobacteriaceae, trên các chủng vi khuẩn không điển 

hình. Khác với thế hệ 2, kháng sinh thế hệ 3 có tác dụng 

trên phế cầu và một số chủng vi khuẩn Gram-dương, vì 

vậy đôi khi còn được gọi là các quinolon hô hấp. 

Thế hệ 4 

Trovafloxacin 

Kháng sinh này có hoạt phổ rộng, tác dụng trên 

Enterobacteriaceae, P. aeruginosa, vi khuẩn không điển 

hình, S. aureus nhạy cảm với methicilin, streptococci, vi 

khuẩn kỵ khí. 



 
 

9. CÁC NHÓM KHÁNG SINH KHÁC 

9.1. Nhóm Co-trimoxazol 

- Co-trimoxazol là dạng thuốc phối hợp giữa sulfamethoxazol với trimethoprim. Phổ 

kháng khuẩn của hai thành phần này tương tự nhau và sự phối hợp này mang lại tính 

hiệp đồng trên tác động ức chế tổng hợp acid folic của vi khuẩn. Phổ kháng khuẩn của 

Co-trimoxazol khá rộng trên nhiều vi khuẩn Gram-dương và Gram-âm, tuy nhiên 

Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides fragilis, và enterococci thường kháng thuốc. 

Thêm vào đó, do đưa vào sử dụng đã khá lâu nên hiện nay Co-trimoxazol đã bị kháng 

với tỷ lệ rất cao. 

- Tác dụng không mong muốn (ADR): 

ADR đặc trưng của các dẫn chất sulfonamid là các phản ứng dị ứng như mày đay, 

ngứa, phát ban, hội chứng Stevens-Johnson hoặc Lyell với các ban phỏng nước toàn 

thân, đặc biệt là loét hốc tự nhiên (miệng, bộ phận sinh dục, hậu môn) kèm theo các 

triệu chứng toàn thân trầm trọng như truỵ tim mạch, sốt cao, thậm chí tử vong. Độc 

tính trên gan thận: gây tăng transaminase, viêm gan, vàng da, ứ mật hoặc suy thận cấp 

(thiểu niệu, vô niệu). Trên máu gây thiếu máu do tan máu gặp nhiều ở người thiếu 

men G6PD. 

9.2. Nhóm oxazolidinon 

- Đây là nhóm kháng sinh tổng hợp hóa học, với đại diện là linezolid. Thuốc có tác 

dụng trên vi khuẩn Gram-dương như staphylococci, streptococci, enterococci, cầu 

khuẩn Gram-dương kỵ khí, Corynebacterium spp., Listeria monocytogenes. Thuốc 

hầu như không có tác dụng trên vi khuẩn Gram-âm cả hiếu khí và kỵ khí. Trên lâm 

sàng, linezolid thường được chỉ định trong các trường hợp vi khuẩn Gram-dương đã 

kháng các thuốc kháng sinh khác như S. pneumoniae kháng penicilin, các chủng 

staphylococci kháng methicilin trung gian và kháng vancomycin, enterococci kháng 

vancomycin. 

- Tác dụng không mong muốn (ADR) 

Thuốc được dung nạp tốt, có thể gặp một số tác dụng không mong muốn như rối loạn 

tiêu hóa, đau đầu, phát ban…Đáng lưu ý nhất là tác dụng ức chế tủy xương, với các 



 
 

biểu hiện thiếu máu, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu…Trong đó, xuất huyết giảm tiểu 

cầu hoặc số lượng tiểu cầu giảm xuống mức rất thấp có thể gặp với tỷ lệ tới 2,4% trên 

các người bệnh sử dụng linezolid, thường liên quan với độ dài đợt điều trị. Cần giám 

sát chặt chẽ tác dụng không mong muốn này. 

9.3. Kháng sinh nhóm 5-nitro-imidazol 

- Như tên gọi của nhóm thuốc, các thuốc nhóm này là dẫn xuất của 5-nitro imidazol, 

có nguồn gốc tổng hợp hóa học. Một số thuốc thường được sử dụng trong lâm sàng là 

metronidazol, tinidazol, ornidazol, secnidazol… Các thuốc này chủ yếu được chỉ định 

trong điều trị đơn bào (Trichomonas, Chlamydia, Giardia…) và hầu hết các vi khuẩn 

kỵ khí (Bacteroides, Clostridium…) 

- Tác dụng không mong muốn (ADR) 

Thuốc có thể gây một số rối loạn tiêu hóa như nôn, buồn nôn, vị kim loại, chán 

ăn…Nước tiểu có thể bị sẫm màu do chất chuyển hóa có màu của thuốc. Thuốc có thể 

gây ADR trên thần kinh như bệnh thần kinh ngoại biên, co giật, đau đầu, mất phối 

hợp… nhưng hiếm gặp và thường liên quan đến dùng liều cao. Do tác dụng giống 

disulfiram, không nên uống rượu khi dùng thuốc. 

 

CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA KHÁNG SINH VÀ PHỐI HỢP KHÁNG SINH 

1. CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA KHÁNG SINH 

Sau khi vào tế bào, kháng sinh được đưa tới đích tác động - 4 thành phần cấu tạo cơ 

bản của tế bào (xem thêm bài “Đại cương về vi khuẩn học”, phần “Cấu tạo tế bào vi 

khuẩn”) và phát huy tác dụng: kìm hãm sự sinh trưởng & phát triển hoặc tiêu diệt vi 

khuẩn, đặc biệt có hiệu quả ở các vi khuẩn đang sinh trưởng và phát triển mạnh (giai 

đoạn 2/log phase - phát triển theo cấp số nhân), bằng cách: 

a) Ức chế sinh tổng hợp vách tế bào vi khuẩn: các kháng sinh nhóm beta-lactam, 

fosfomycin và vancomycin ngăn cản sinh tổng hợp lớp peptidoglycan nên không tạo 

được khung murein - tức là vách không được hình thành. Tế bào con sinh ra không có 

vách, vừa không sinh sản được vừa dễ bị tiêu diệt hoặc bị li giải, đặc biệt ở vi khuẩn 



 
 

Gram-dương. Như vậy, những kháng sinh này có tác dụng diệt khuẩn nhưng chỉ với 

những tế bào đang phát triển (degenerative bactericide). 

b) Gây rối loạn chức năng màng bào tương: chức năng đặc biệt quan trọng của màng 

bào tương là thẩm thấu chọn lọc; khi bị rối loạn các thành phần (ion) bên trong tế bào 

bị thoát ra ngoài và nước từ bên ngoài ào ạt vào trong, dẫn tới chết, ví dụ polymyxin 

B, colistin. Với cơ chế tác động này, polymyxin có tác dụng diệt khuẩn tuyệt đối 

(absolute bactericide), tức là giết cả tế bào đang nhân lên và cả tế bào ở trạng thái nghỉ 

- không nhân lên. 

c) Ức chế sinh tổng hợp protein: tham gia sinh tổng hợp protein ngoài ribosom còn 

có các ARN thông tin và các ARN vận chuyển. Điểm tác động là ribosom 70S của vi 

khuẩn: tại tiểu phần 30S ví dụ như aminoglycosid (nơi ARN thông tin trượt qua), 

tetracyclin (nơi ARN vận chuyển mang acid amin tới) hoặc tại tiểu phần 50S (nơi acid 

amin liên kết tạo polypeptid) như erythromycin, cloramphenicol, clindamycin. Kết 

quả là các phân tử protein không được hình thành hoặc được tổng hợp nhưng không 

có hoạt tính sinh học làm ngừng trệ quá trình sinh trưởng và phát triển. 

d) Ức chế sinh tổng hợp acid nucleic: gồm 3 cấp độ: 

- Ngăn cản sự sao chép của ADN mẹ tạo ADN con, ví dụ do kháng sinh gắn vào 

enzym gyrase làm ADN không mở được vòng xoắn, như nhóm quinolon. 

- Ngăn cản sinh tổng hợp ARN, ví dụ do gắn vào enzym ARN-polymerase như 

rifampicin. 

- Ức chế sinh tổng hợp các chất chuyển hóa cần thiết cho tế bào: quá trình sinh tổng 

hợp acid folic - coenzym cần cho quá trình tổng hợp các purin & pyrimidin (và một 

số acid amin) bị ngăn cản bởi sulfamid và trimethoprim. 

Như vậy, mỗi kháng sinh chỉ tác động lên một vị trí nhất định trong thành phần cấu 

tạo, ảnh hưởng đến một khâu nhất định trong các phản ứng sinh học khác nhau của tế 

bào vi khuẩn, dẫn đến ngừng trệ sinh trưởng và phát triển của tế bào. 

Nếu vi khuẩn không bị li giải hoặc không bị nắm bắt (thực bào) và tiêu diệt, thì khi 

không còn tác động của kháng sinh (ngừng thuốc) vi khuẩn sẽ có thể hồi phục/sống 

trở lại (reversible). Chỉ cần 1 tế bào sống sót, với tốc độ sinh sản nhanh chóng, sau vài 



 
 

giờ số lượng tế bào vi khuẩn đã không thể đếm được (ví dụ E. coli nếu 20 phút “đẻ 1 

lứa” thì sau 5 giờ: từ 1 tế bào mẹ - ban đầu phát triển thành 215 tế bào và sau 10 giờ là 

230 - hơn 1 tỷ); sẽ nguy hiểm hơn nữa nếu tế bào sống sót đó đề kháng kháng sinh. 

2. PHỐI HỢP KHÁNG SINH 

Trong thực tế để nâng cao hiệu quả điều trị, một số trường hợp cần thiết chúng ta phải 

phối hợp kháng sinh. 

a) Cơ sở lí thuyết cho phối hợp kháng sinh là nhằm mục đích: 

- Làm giảm khả năng xuất hiện chủng đề kháng: với những đề kháng do đột biến thì 

phối hợp kháng sinh sẽ làm giảm xác suất xuất hiện một đột biến kép. Ví dụ: xác suất 

đột biến kháng streptomycin là 10-7 và đột biến kháng rifampicin là 10-9, thì xác suất 

đột biến đề kháng cả 2 kháng sinh này là 10-16. Đây chính là lí do phải phối hợp kháng 

sinh trong điều trị lao và phong; ngoài ra còn áp dụng cho một số bệnh phải điều trị 

kéo dài như viêm màng trong tim và viêm tủy xương. 

- Điều trị nhiễm khuẩn do nhiều loại vi khuẩn gây ra, ví dụ do cả vi khuẩn hiếu khí và 

kị khí thì phối hợp beta-lactam với metronidazol như trường hợp viêm phúc mạc, áp 

xe não, áp xe phổi, một số nhiễm khuẩn phụ khoa… Như vậy mỗi kháng sinh diệt một 

loại vi khuẩn, phối hợp kháng sinh sẽ diệt nhiều loại vi khuẩn hơn. 

- Làm tăng khả năng diệt khuẩn: ví dụ sulfamethoxazol & trimethoprim (trong Co-

trimoxazol) tác động vào 2 điểm khác nhau trong quá trình sinh tổng hợp acid folic 

hoặc cặp phối hợp kinh điển beta-lactam (penicilin hoặc cephalosporin) với 

aminoglycosid (gentamicin hoặc tobramycin hay amikacin). 

b) Kết quả của phối hợp kháng sinh 

Mỗi kháng sinh đều có ít nhiều tác dụng không mong muốn; khi phối hợp thì những 

tác dụng phụ này cũng sẽ cộng lại hoặc tăng lên. Không nên hy vọng phối hợp thì hạ 

được liều lượng từng thuốc vì có thể dẫn đến nguy cơ xuất hiện vi khuẩn kháng kháng 

sinh. 

Phối hợp kháng sinh có thể dẫn đến tác dụng cộng (addition) hoặc hiệp đồng 

(synergism) hoặc đối kháng (antagonism) hay không thay đổi (indifference) so với 1 

thuốc đơn lẻ. 



 
 

- Tác dụng đối kháng: 2 mà tác dụng không bằng 1 thuốc. 

+ Phối hợp các kháng sinh có cùng một đích tác động sẽ có tác dụng đối kháng vì 

chúng đẩy nhau ra khỏi đích, ví dụ phối hợp erythromycin với clindamycin (hoặc 

lincomycin) và cloramphenicol. 

+ Dùng tetracyclin cùng penicilin có thể dẫn đến tác dụng đối kháng, vì penicilin có 

tác dụng tốt trên những tế bào đang nhân lên, trong khi tetracyclin lại ức chế sự phát 

triển của những tế bào này. 

- Tác dụng hiệp đồng (đơn giản hóa có thể nói: 1+1 lớn hơn 2): 

+ Trimethoprim và sulfamethoxazol ức chế 2 chặng khác nhau trên cùng một con 

đường tổng hợp coenzym - acid folic cần thiết cho vi khuẩn phát triển nên 2 thuốc này 

có tác dụng hiệp đồng và được phối hợp thành một sản phẩm (Co-trimoxazol). 

+ Cặp phối hợp kinh điển: một beta-lactam với một aminoglycosid cho kết quả hiệp 

đồng do beta-lactam làm mất vách tạo điều kiện cho aminoglycosid dễ dàng xâm nhập 

vào tế bào và phát huy tác dụng. Ví dụ phối hợp piperacilin với aminoglycosid điều 

trị nhiễm khuẩn nặng do trực khuẩn mủ xanh; penicilin với gentamicin nhằm diệt liên 

cầu. 

+ Phối hợp penicilin với một chất ức chế beta-lactamase giúp cho penicilin không bị 

phân hủy và phát huy tác dụng; ví dụ phối hợp amoxicilin với acid clavulanic hoặc 

ampicilin với sulbactam hay ticarcilin với acid clavulanic. Acid clavulanic hoặc 

sulbactam đơn độc không có tác dụng của một kháng sinh, nhưng có ái lực mạnh với 

beta-lactamase do plasmid của tụ cầu và nhiều trực khuẩn đường ruột sinh ra. 

+ Phối hợp 2 kháng sinh cùng ức chế sinh tổng hợp vách vi khuẩn, nếu mỗi kháng 

sinh tác động vào một protein gắn penicilin (PBP) - enzym trong quá trình tổng hợp 

vách thì sẽ có tác dụng hiệp đồng; ví dụ phối hợp ampicilin (gắn PBP1) với mecilinam 

(gắn PBP2) hay ampicilin với ticarcilin. 

c) Chỉ dẫn chung cho phối hợp kháng sinh 

- Phối hợp kháng sinh là cần thiết cho một số ít trường hợp như điều trị lao, phong, 

viêm màng trong tim, Brucellosis. 



 
 

- Ngoài ra, có thể phối hợp kháng sinh cho những trường hợp: bệnh nặng mà không 

có chẩn đoán Vi sinh hoặc không chờ được kết quả xét nghiệm; người suy giảm sức 

đề kháng; nhiễm khuẩn do nhiều loại vi khuẩn khác nhau. 

- Khi phối hợp, cần dùng đủ liều và nên lựa chọn những kháng sinh có tính chất dược 

động học gần nhau hoặc có tác dụng hiệp đồng. Tác dụng kháng khuẩn in vivo (trong 

cơ thể) thay đổi tùy theo số lượng và tuổi (non - đang sinh sản mạnh hay già) của vi 

khuẩn gây bệnh cũng như các thông số dược động học của các kháng sinh được dùng 

phối hợp. 

- Một số ví dụ: nhiễm khuẩn nặng do tụ cầu có thể dùng các phối hợp khác nhau như 

oxacilin (hoặc flucloxacilin) với acid fusidic hoặc cephalosporin thế hệ 1 với 

aminoglycosid hoặc aminoglycosid với clindamycin. Khi nhiễm vi khuẩn kị khí thì 

dùng metronidazol phối hợp để chữa viêm phúc mạc hay các nhiễm khuẩn ổ bụng; 

nếu nghi nhiễm vi khuẩn kị khí ở vùng đầu và đường hô hấp thì dùng cùng 

clindamycin (kháng sinh này có tác dụng tốt trên cả vi khuẩn Gram-dương và vi khuẩn 

kị khí). 

- Quan sát in vivo cho thấy phần lớn các phối hợp kháng sinh có kết quả không khác 

biệt (indifferent) so với dùng một kháng sinh, trong khi đó các tác dụng không mong 

muốn do phối hợp lại thường gặp hơn; vì vậy cần thận trọng và giám sát tốt người 

bệnh khi kê đơn kháng sinh. 

 

KHÁI NIỆM DƯỢC ĐỘNG HỌC/DƯỢC LỰC HỌC (PK/PD) VÀ ỨNG DỤNG 

1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN TỚI PK/PD CỦA KHÁNG SINH 

Chỉ số liên kết đặc tính dược động học (Pharmacokinetics) và dược lực học 

(Pharmacodynamics), ký hiệu là PK/PD, được áp dụng để nâng cao tính hiệu quả và 

an toàn khi sử dụng kháng sinh. Đối với các kháng sinh, các nghiên cứu trước đây 

thường chỉ tập trung vào đặc tính dược lực học nghĩa là khả năng ức chế hoặc tiêu diệt 

vi khuẩn in vitro, từ đó xác định các giá trị MIC/MBC - nồng độ tối thiểu ức chế hoặc 

diệt vi khuẩn, làm cơ sở cho lựa chọn các mức liều. Các giá trị MIC/MBC là các chỉ 

số rất quan trọng để phản ánh hoạt lực của kháng sinh đối với vi khuẩn nhưng các trị 



 
 

số này đơn thuần từ nghiên cứu in vitro, không đủ để dự đoán hoạt tính đầy đủ của 

kháng sinh trên lâm sàng. Hiệu quả kháng khuẩn trên lâm sàng phụ thuộc nhiều vào 

diễn biến nồng độ thuốc trong cơ thể người bệnh tức là vào đặc tính dược động học 

của kháng sinh. Các chỉ số PK/PD của kháng sinh được thiết lập trên cơ sở nồng độ 

thuốc trong huyết tương (giá trị đầu vào của dược động học) và nồng độ ức chế tối 

thiểu (giá trị đầu vào của dược lực học), nhờ đó đã phản ảnh chính xác hơn hiệu quả 

của thuốc in vivo, khắc phục được hạn chế trên. 

Các thông số xác định hoạt tính kháng khuẩn in vitro 

a) MIC và MBC 

- MIC (Minimum Inhibitory Concentration) là nồng độ tối thiểu của kháng sinh có tác 

dụng ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn ở mức có thể quan sát được; MBC (Minimum 

Bactericidal Concentration) là nồng độ tối thiểu cần thiết để tiêu diệt vi khuẩn. Đây là 

các thông số chủ yếu được sử dụng để xác định hoạt tính kháng khuẩn in vitro đối với 

các chủng vi khuẩn. Khi tỷ lệ MBC/MIC > 4, kháng sinh có tác dụng kìm khuẩn, còn 

khi tỷ lệ này bằng 1, kháng sinh có tác dụng diệt khuẩn. Kháng sinh kìm khuẩn thường 

được sử dụng trong những trường hợp nhiễm khuẩn nhẹ và trung bình, trên cơ địa 

người bệnh có đủ sức đề kháng. Các nhóm kháng sinh có tác dụng kìm khuẩn là: 

macrolid, tetracyclin, phenicol, lincosamid. Kháng sinh diệt khuẩn được dùng cho các 

nhiễm khuẩn nặng, trên những người bệnh yếu, suy giảm miễn dịch. Các nhóm kháng 

sinh có tác dụng diệt khuẩn là: beta- lactam, aminoglycosid, fluoroquinolon, 5-nitro-

imidazol, co-trimoxazol. 

- MIC và MBC được xác định ngoài cơ thể (in vitro) nên các điều kiện tác động lên 

vi khuẩn có nhiều khác biệt với điều kiện nhiễm khuẩn trên lâm sàng, ví dụ: 

+ Điều kiện nuôi cấy vi khuẩn in vitro thường là hiếu khí, với môi trường lỏng có 

nồng độ protein thấp và ở pH 7,2 trong khi điều kiện tại vị trí nhiễm khuẩn trong cơ 

thể lại đa phần là môi trường kỵ khí, có pH acid và tại đây thuốc có thể ở dạng liên 

kết với protein của tổ chức. 



 
 

+ Thời gian xác định MIC và MBC là cố định kể từ khi ủ ấm (thường là từ 18-24 giờ) 

và nồng độ kháng sinh cũng không đổi trong suốt quá trình nuôi cấy trong khi nồng 

độ này biến đổi liên tục trong cơ thể. 

+ Mật độ vi khuẩn đưa vào nuôi cấy thường cố định ở mức 105 CFU/ml, và thường 

không giống với mật độ vi khuẩn ở mô nhiễm khuẩn (thường từ 108-1010 CFU/g mô 

hoặc mủ) và việc nuôi cấy in vitro cũng tạo ra sự tăng trưởng vi khuẩn theo hàm mũ, 

khác với điều kiện nhiễm khuẩn trên lâm sàng, chủ yếu là vi khuẩn không tăng sinh 

và thường phối hợp với tác dụng hậu kháng sinh (post-antibiotic effect= PAE) nghĩa 

là khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn kể cả khi không còn kháng sinh tại ổ 

nhiễm khuẩn. 

Như vậy MIC và MBC xác định in vitro đơn thuần không dự đoán đầy đủ được hoạt 

tính của kháng sinh trên lâm sàng, nơi mà hoạt tính kháng khuẩn phụ thuộc vào diễn 

biến nồng độ thuốc theo thời gian. 

b) Tác dụng hậu kháng sinh - PAE (Post-Antibiotic Effect): 

- Tác dụng hậu kháng sinh là một thông số dược lực học của kháng sinh. Đơn vị của 

PAE được tính theo đơn vị thời gian (giờ hoặc phút). PAE có thể được xác định trong 

mô hình in vitro hoặc in vivo. PAE in vitro là thuật ngữ mô tả tác dụng ức chế sự tăng 

sinh vi khuẩn sau khi vi khuẩn tiếp xúc với kháng sinh trong thời gian ngắn. PAE in 

vitro phản ánh thời gian cần thiết để vi khuẩn hồi phục về số lượng sau khi tiếp xúc 

với kháng sinh và được chứng minh bởi các nghiên cứu in vitro sử dụng mô hình động 

học tăng trưởng của vi khuẩn sau khi đã loại bỏ kháng sinh. Cơ chế của PAE có thể 

là: (1) vi khuẩn bị kháng sinh tác động nhưng chỉ bị thương tổn ở cấu trúc tế bào và 

sau đó có thể hồi phục lại mà không bị tiêu diệt; (2) kháng sinh vẫn duy trì ở vị trí gắn 

hoặc trong khoang bào tương và (3) vi khuẩn cần thời gian để tổng hợp enzym mới 

trước khi tăng trưởng trở lại. 

- Nhược điểm của đánh giá PAE in vitro là giá trị này được xác định khi không có cơ 

chế phòng vệ của vật chủ, do đó có những phương pháp xác định PAE in vivo trên mô 

hình nhiễm khuẩn trên động vật. Trên mô hình in vivo, PAE phản ánh sự khác biệt về 

thời gian để một lượng vi khuẩn tăng thêm 10 lần ở nhóm thử (động vật được điều trị) 



 
 

so với thời gian tương ứng của nhóm chứng, tính từ lúc nồng độ thuốc ở huyết tương 

hoặc mô nhiễm khuẩn giảm xuống dưới MIC. 

Trong phần lớn các trường hợp, PAE in vivo kéo dài hơn các PAE in vitro do có tác 

dụng của các nồng độ dưới MIC hoặc có sự tham gia của bạch cầu và như vậy PAE 

dài hay ngắn phụ thuộc vào đặc tính của kháng sinh và loại vi khuẩn. Một số loại 

kháng sinh có thể làm tăng khả năng thực bào của các đại thực bào trong cơ thể vật 

chủ, làm cho vi khuẩn dễ bị tiêu diệt hơn (các macrolid, penem, fluoroquinolon), điều 

này cũng làm tăng PAE. Đặc tính này còn được gọi là PALE (Post-Antibiotic 

Leucocyt Enhancement Effect). Chính vì vậy, PAE in vitro thường ngắn hơn PAE in 

vivo. Thực tế thì tất cả các kháng sinh đều có PAE nhưng nếu thời gian kéo dài không 

đáng kể trong điều kiện in vitro và không có lợi thế về liên kết mạnh với protein huyết 

tương hoặc không có PALE thì PAE coi như không đáng kể. Theo đặc tính dược lực 

học này, kháng sinh được chia làm 2 loại: 

+ Loại không có PAE hoặc PAE rất ngắn: 

Tiêu biểu cho loại này là các kháng sinh beta-lactam. Người ta cho rằng sở dĩ beta-

lactam không có PAE vì cơ chế tác dụng diệt khuẩn liên quan đến sự biến dạng và vỡ 

vỏ tế bào vi khuẩn, chỉ xảy ra khi vi khuẩn có tiếp xúc với kháng sinh. 

+ Loại có PAE trung bình hoặc kéo dài: 

Tiêu biểu cho loại có PAE dài là các kháng sinh nhóm aminoglycosid, rifampicin, 

fluoroquinolon, glycopeptid, tetracyclin và imidazol. Một số kháng sinh khác cũng có 

đặc tính này là các macrolid, carbapenem, lincosamid nhưng ngắn hơn. Với 

aminoglycosid sở dĩ có PAE dài là do cơ chế ức chế tổng hợp protein của vi khuẩn 

kéo dài tạo khả năng ngăn cản kéo dài sự phát triển trở lại của vi khuẩn sau khi không 

còn tiếp xúc với kháng sinh nữa. Với một số kháng sinh khác thì PAE có được là nhờ 

có PALE hoặc nhờ khả năng gắn mạnh với protein tại tổ chức hoặc do phân bố mạnh 

tế bào vi khuẩn. 

c) Đặc tính diệt khuẩn của kháng sinh 

- Đây là đặc tính có liên quan đến nồng độ thuốc trong máu, theo đó kháng sinh có 

hai kiểu tác dụng chính: 



 
 

+ Kiểu diệt khuẩn phụ thuộc nồng độ (Concentration-dependent bactericidal activity): 

Với loại này, tốc độ và mức độ diệt khuẩn phụ thuộc vào độ lớn của nồng độ kháng 

sinh trong máu. Aminoglycosid, fluoroquinolon, daptomycin, ketolid, metronidazol, 

amphotericin B có kiểu diệt khuẩn này. 

+ Kiểu diệt khuẩn phụ thuộc thời gian: (Time-dependent bactericidal activity): 

Với loại này, tốc độ và mức độ diệt khuẩn phụ thuộc chủ yếu vào thời gian vi khuẩn 

tiếp xúc với kháng sinh, ít phụ thuộc vào độ lớn của nồng độ thuốc trong máu. Khả 

năng diệt khuẩn đạt bão hòa khi nồng độ lớn hơn MIC khoảng 4 lần; khi tăng hơn nữa 

nồng độ, tốc độ và mức độ diệt khuẩn tăng không đáng kể. Nhóm beta-lactam, 

macrolid, clindamycin, glycopeptid, tetracyclin, linezolid có kiểu diệt khuẩn thuộc 

nhóm này. 

Bảng I.6. Phân loại kháng sinh liên quan đến đặc tính dược lực học 

Không có PAE hoặc PAE ngắn Có PAE trung bình hoặc kéo dài 

Các Penicilin 

Các Cephalosporin 

Monobactam (Aztreonam) 

Aminosid  

Imidazol  

Fluoroquinolon  

Glycopeptid  

Macrolid  

Tetracyclin  

Carbapenem  

Lincosamid 

- Các kiểu diệt khuẩn khác nhau được giải thích như Hình I-1. 

 



 
 

Hình I-1. Liên quan giữa mật độ vi khuẩn (CFU) với thời gian ở các mức MIC 

khác nhau (Thử trên chủng P. aeruginosa ATCC27853 với tobramycin, 

ciprofloxacin và ticarcilin ở các nồng độ từ 1/4 MIC đến 64 MIC) 

Hình I-1 biểu diễn tốc độ diệt khuẩn theo thời gian của 3 kháng sinh tobramycin, 

ciprofloxacin và ticarcilin đại diện cho 3 nhóm kháng sinh trên chủng Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853 với các nồng độ tăng dần. Nhìn vào đồ thị có thể thấy: khi 

tăng nồng độ của tobramycin và ciprofloxacin, tốc độ và mức độ diệt khuẩn tăng 

nhanh, thể hiện bằng độ dốc đường diệt khuẩn giảm nhanh theo thời gian và do đó 

được gọi là các kháng sinh có kiểu diệt khuẩn phụ thuộc vào nồng độ. Với ticarcilin, 

chỉ có sự thay đổi độ dốc của đường cong diệt khuẩn khi nồng độ tăng từ 1 đến 4 lần 

MIC còn khi tăng nồng độ cao hơn (từ trên 4 lần đến 64 lần MIC) độ dốc đường cong 

chỉ tăng rất ít; do đó các kháng sinh nhóm này được gọi là các kháng sinh diệt khuẩn 

ít phụ thuộc nồng độ hay kháng sinh phụ thuộc thời gian (chỉ liên quan đến thời gian 

có nồng độ trên MIC từ 1-4 lần). 

2. ỨNG DỤNG CHỈ SỐ PK/PD TRONG SỬ DỤNG KHÁNG SINH 

a) Các chỉ số PK/PD: 

- Chỉ số PK/PD đối với kháng sinh được thiết lập trên cơ sở nồng độ thuốc trong huyết 

tương (PK) và nồng độ ức chế tối thiểu của kháng sinh đối với vi khuẩn (PD). Từ các 

nghiên cứu in vitro, có ba chỉ số PK/PD liên quan đến tác dụng của kháng sinh, đó là: 

+ T>MIC: thời gian nồng độ kháng sinh duy trì ở mức cao hơn MIC. 

+ Cpeak/MIC: Tỷ lệ giữa nồng độ đỉnh của kháng sinh và MIC. 

+ AUC0-24/MIC: Tỷ lệ “diện tích dưới đường cong nồng độ - thời gian” trong 24 giờ 

và MIC (Bảng I.7). 

Bảng I.7. Phân loại kháng sinh theo chỉ số PK/PD 

Phân loại kháng sinh Nhóm đại diện 
Chỉ số PK/PD liên quan 

đến hiệu quả 

Kháng sinh diệt khuẩn phụ thuộc 

thời gian và có tác dụng hậu kháng 

sinh ngắn hoặc không có 

Beta-lactam T>MIC 



 
 

Kháng sinh diệt khuẩn phụ thuộc 

nồng độ và có tác dụng hậu kháng 

sinh trung bình tới kéo dài 

Aminoglycosid, 

fluoroquinolon, 

daptomycin, 

metronidazol 

Cpeak/MIC 

và AUC0-24/MIC 

Kháng sinh diệt khuẩn phụ thuộc 

thời gian và có tác dụng hậu kháng 

sinh trung bình 

Macrolid, 

clindamycin, 

glycopeptid, 

tetracyclin 

AUC0-24/MIC 

 

Hình I-2. Các chỉ số PK/PD 

- Trong nghiên cứu in vitro hoặc in vivo trên động vật, các nhóm kháng sinh được 

nghiên cứu nhiều nhất về độ lớn của các chỉ số PK/PD là nhóm kháng sinh beta-

lactam, fluoroquinolon và aminoglycosid. 

+ Với nhóm kháng sinh aminoglycosid: 

Dựa trên các nghiên cứu in vitro, hoạt tính diệt khuẩn tối ưu của nhóm kháng sinh này 

đạt được khi Cpeak/MIC khoảng 8-10. 

+ Nhóm beta-lactam: 

T>MIC là chỉ số dự báo hiệu quả điều trị của nhiều kháng sinh nhóm beta-lactam. Với 

penicilin và cephalosporin, T>MIC cần chiếm 40-50% khoảng cách đưa thuốc. Với 

carbapenem, tác dụng kìm khuẩn và tác dụng diệt khuẩn gần đạt tối đa khi T>MIC lần 

lượt là 20% và 40%. 

+ Nhóm fluoroquinolon: Chỉ số PK/PD liên quan với hiệu quả của fluoroquinolon là 

AUC0-24/MIC. Độ lớn của chỉ số này để tạo ra hiệu quả kìm khuẩn trên mô hình nhiễm 



 
 

khuẩn trên động vật là từ 25-50, thay đổi đối với các chủng gây bệnh thường gặp. 

Trên lâm sàng, giá trị AUC0-24/MIC của kháng sinh nhóm quinolon cho dự báo hiệu 

quả điều trị tốt khác biệt giữa các nghiên cứu và thường trên 100-125 đối với các 

nhiễm khuẩn Gram-âm và trên 30 đối với vi khuẩn Gram-dương. Đồng thời chỉ số 

Cpeak/MIC từ 8-10 cũng dự báo hiệu quả điều trị tốt với nhóm kháng sinh này. 

b) Ứng dụng chỉ số PK/PD để thiết kế chế độ liều điều trị: 

- Từ những khuyến cáo trên, người ta đề xuất các mức liều dùng cho cả các kháng 

sinh cũ và mới, đặc biệt có ích với các chủng đề kháng, khi các mức liều thông thường 

không có hiệu quả. Để tối ưu hóa điều trị, tăng khả năng đạt chỉ số PK/PD khuyến 

cáo, trong một số trường hợp, phải thay đổi chế độ liều của kháng sinh và sự thay đổi 

này được áp dụng chủ yếu cho những trường hợp sau: 

+ Người bệnh có thay đổi thông số dược động học của kháng sinh (Người bệnh Người 

bệnh khoa điều trị tích cực, người bệnh bỏng nặng, béo phì, tiểu đường, người bệnh 

suy gan, suy thận, người già, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ...). Đây là những trường hợp có 

thay đổi dược động học (PK) dẫn đến thay đổi nồng độ thuốc trong máu. Lúc này việc 

hiệu chỉnh liều của thuốc sẽ được tính toán dựa vào các công thức hiệu chỉnh theo 

thông số dược động học của cá thể người bệnh hoặc dựa vào dược động học quần thể 

và cần giám sát điều trị thông qua theo dõi nồng độ thuốc trong máu 

(Therapeutic Drug Monitoring - TDM). 

+ Người bệnh mắc các bệnh lý nhiễm khuẩn nặng do các chủng vi khuẩn kháng thuốc: 

nhiễm khuẩn huyết do trực khuẩn mủ xanh, viêm phổi bệnh viện do trực khuẩn Gram-

âm, nhiễm khuẩn trên người bệnh có dụng cụ nhân tạo.... Những trường hợp này MIC 

tăng cao nên mức liều dùng thông thường không đáp ứng hiệu quả điều trị, do đó cần 

tăng liều. Việc tăng liều nhằm đạt chỉ số PK/PD khuyến cáo. 

- Cho đến nay, các phương pháp tối ưu hóa chế độ liều nhằm gia tăng hiệu quả điều 

trị của kháng sinh, gia tăng khả năng đạt được chỉ số PK/PD trong điều kiện có gia 

tăng tính kháng của các nhóm kháng sinh được tập trung chủ yếu vào 2 nhóm kháng 

sinh beta-lactam và aminoglycosid. 

c) Ứng dụng chỉ số PK/PD để ngăn ngừa kháng thuốc: 



 
 

- Để ngăn ngừa đột biến kháng thuốc quan trọng là đảm bảo nồng độ thuốc trong máu 

phù hợp để có được Cpeak/MIC và AUC/MIC như mong muốn. Các nghiên cứu cho 

thấy các giá trị PK/PD cần đạt được để ngăn ngừa chủng đột biến thường cao hơn giá 

trị để đạt hiệu quả điều trị. 

- Về AUC/MIC: 

+ Khi nghiên cứu chỉ số AUC/MIC của kháng sinh nhóm quinolon, một số nghiên 

cứu chỉ ra rằng có thể hạn chế kháng thuốc bằng cách tăng chỉ số này: chỉ số AUC/MIC 

đạt giá trị 100 đủ để ngăn chặn đột biến kháng thuốc, trong khi nếu chỉ số này từ 25-

100 thì được coi là nằm trong cửa sổ chọn lọc kháng thuốc. Tuy nhiên, một nghiên 

cứu in vitro khác cho thấy AUC/MIC là 52 sẽ làm gia tăng chủng kháng, trong khi chỉ 

số này đạt giá trị 157 thì không thấy xuất hiện chủng kháng. 

+ Một số nghiên cứu in vitro cũng chứng minh liều thấp kéo dài của vancomycin với 

AUC/MIC < 250 có liên quan đến sự phát triển đề kháng của các chủng S. aureus 

nhóm II không có gen điều hòa agr, tuy nhiên liều 750mg hoặc 1g tương ứng với tỷ 

số AUC/MIC là 382 hoặc 510 không cho thấy sự thay đổi trong tính kháng của chủng 

tụ cầu này. Dữ liệu này cũng chỉ ra khả năng tạo chủng đột biến do dùng liều thấp kéo 

dài vancomycin. 

+ Tuy nhiên giá trị AUC/MIC để ngăn ngừa chủng kháng chưa thống nhất giữa các 

nghiên cứu và cần thêm các nghiên cứu lâm sàng để khẳng định giá trị này. 

- Về Cpeak/MIC: 

+ Một số nghiên cứu in vitro cho thấy chỉ số Cpeak/MIC < 8 đối với các quinolon 

được coi là một yếu tố nguy cơ gây phát triển các chủng vi khuẩn Gram-âm kháng 

kháng sinh còn khi Cpeak/MIC >10 lại có khả năng ức chế quần thể đột biến kháng 

thuốc và ngăn ngừa tử vong do phát triển chủng kháng trong điều trị. 

+ Các nghiên cứu in vitro với enoxacin và netilmicin cũng cho thấy nếu Cpeak/MIC 

< 8 có khả năng làm tăng số chủng vi khuẩn đột biến kháng thuốc. 

+ Như vậy, các nghiên cứu đã cho thấy Cpeak/MIC thực sự có vai trò tác động đến 

kháng thuốc trong liệu trình điều trị. Tuy nhiên, giá trị tối ưu của chỉ số này rất khác 

biệt giữa các nhóm kháng sinh và tùy thuộc vào từng cặp kháng sinh - vi khuẩn. Do 



 
 

vậy, cần thêm các nghiên cứu để làm rõ mối liên quan của các cơ chế kháng khác nhau 

với các thông số động học của thuốc để áp dụng tối ưu các mô hình dược lực học trong 

lĩnh vực này. 

 

CÁC NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG KHÁNG SINH 

1. LỰA CHỌN KHÁNG SINH VÀ LIỀU LƯỢNG 

- Lựa chọn thuốc kháng sinh phụ thuộc hai yếu tố: người bệnh và vi khuẩn gây bệnh. 

Yếu tố liên quan đến người bệnh cần xem xét bao gồm: lứa tuổi, tiền sử dị ứng thuốc, 

chức năng gan - thận, tình trạng suy giảm miễn dịch, mức độ nặng của bệnh, bệnh 

mắc kèm, cơ địa dị ứng… Nếu là phụ nữ: cần lưu ý đối tượng phụ nữ có thai, đang 

cho con bú để cân nhắc lợi ích/nguy cơ. Về vi khuẩn: loại vi khuẩn, độ nhạy cảm với 

kháng sinh của vi khuẩn. Cần cập nhật tình hình kháng kháng sinh để có lựa chọn phù 

hợp. Cần lưu ý các biện pháp phối hợp để làm giảm mật độ vi khuẩn và tăng nồng độ 

kháng sinh tại ổ nhiễm khuẩn như làm sạch ổ mủ, dẫn lưu, loại bỏ tổ chức hoại tử… 

khi cần. 

- Chính sách kê đơn kháng sinh nhằm giảm tỷ lệ phát sinh vi khuẩn kháng thuốc và 

đạt được tính kinh tế hợp lý trong điều trị. Với những kháng sinh mới, phổ rộng, chỉ 

định sẽ phải hạn chế cho những trường hợp có bằng chứng là các kháng sinh đang 

dùng đã bị kháng. 

- Liều dùng của kháng sinh phụ thuộc nhiều yếu tố: tuổi người bệnh, cân nặng, chức 

năng gan - thận, mức độ nặng của bệnh. Do đặc điểm khác biệt về dược động học, liều 

lượng cho trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh và nhũ nhi có hướng dẫn riêng theo từng 

chuyên luận. Liều lượng trong các tài liệu hướng dẫn chỉ là gợi ý ban đầu. Không có 

liều chuẩn cho các trường hợp nhiễm khuẩn nặng. Kê đơn không đủ liều sẽ dẫn đến 

thất bại điều trị và tăng tỷ lệ vi khuẩn kháng thuốc. Ngược lại, với những kháng sinh 

có độc tính cao, phạm vi điều trị hẹp (ví dụ: các aminoglycosid, polypeptide), phải 

bảo đảm nồng độ thuốc trong máu theo khuyến cáo để tránh độc tính, do vậy, việc 

giám sát nồng độ thuốc trong máu nên được triển khai. 

2. SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG 



 
 

- Kháng sinh dự phòng (KSDP) là việc sử dụng kháng sinh trước khi xảy ra nhiễm 

khuẩn nhằm mục đích ngăn ngừa hiện tượng này. 

- KSDP nhằm giảm tần xuất nhiễm khuẩn tại vị trí hoặc cơ quan được phẫu thuật, 

không dự phòng nhiễm khuẩn toàn thân hoặc vị trí cách xa nơi được phẫu thuật 10. 

a) Chỉ định sử dụng KSDP (Phụ lục 2, 3): 

- Phẫu thuật được chia làm 4 loại: Phẫu thuật sạch, phẫu thuật sạch - nhiễm, phẫu 

thuật nhiễm và phẫu thuật bẩn (theo phụ lục…). 

- KSDP được chỉ định cho tất cả các can thiệp phẫu thuật thuộc phẫu thuật sạch - 

nhiễm. 

- Trong phẫu thuật sạch, liệu pháp kháng sinh dự phòng nên áp dụng với một số can 

thiệp ngoại khoa nặng, có thể ảnh hưởng tới sự sống còn và/hoặc chức năng sống 

(phẫu thuật chỉnh hình, phẫu thuật tim và mạch máu, phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật 

nhãn khoa) 

- Phẫu thuật nhiễm và phẫu thuật bẩn: kháng sinh đóng vai trò trị liệu. KSDP không 

ngăn ngừa nhiễm khuẩn mà ngăn ngừa nhiễm khuẩn đã xảy ra không phát triển. 

b) Lựa chọn kháng sinh dự phòng: 

- Kháng sinh có phổ tác dụng phù hợp với các chủng vi khuẩn chính thường gây nhiễm 

khuẩn tại vết mổ cũng như tình trạng kháng thuốc tại địa phương, đặc biệt trong từng 

bệnh viện 

- Kháng sinh ít hoặc không gây tác dụng phụ hay các phản ứng có hại, độc tính của 

thuốc càng ít càng tốt. Không sử dụng các kháng sinh có nguy cơ gây độc không dự 

đoán được và có mức độ gây độc nặng không phụ thuộc liều 

(VD: kháng sinh nhóm phenicol và sunfamid gây giảm bạch cầu miễn dịch dị ứng, 

hội chứng Lyell). 

- Kháng sinh không tương tác với các thuốc dùng để gây mê (VD polymyxin, 

aminosid). 

- Kháng sinh ít có khả năng chọn lọc vi khuẩn đề kháng kháng sinh và thay đổi hệ vi 

khuẩn thường trú. 



 
 

- Khả năng khuếch tán của kháng sinh trong mô tế bào phải cho phép đạt nồng độ 

thuốc cao hơn nồng kháng khuẩn tối thiểu của vi khuẩn gây nhiễm. 

- Liệu pháp kháng sinh dự phòng có chi phí hợp lý, thấp hơn chi phí kháng sinh trị 

liệu lâm sàng. 

c) Liều kháng sinh dự phòng: Liều KSDP tương đương liều điều trị mạnh nhất của 

kháng sinh đó (Phụ lục 2). 

d) Đường dùng thuốc 

- Đường tĩnh mạch: Thường được lựa chọn do nhanh đạt nồng độ thuốc trong máu và 

mô tế bào. 

- Đường tiêm bắp: có thể sử dụng nhưng không đảm bảo về tốc độ hấp thu của thuốc 

và không ổn định 

- Đường uống: Chỉ dùng khi chuẩn bị phẫu thuật trực tràng, đại tràng 

- Đường tại chỗ: Hiệu quả thay đổi theo từng loại phẫu thuật (trong phẫu thuật thay 

khớp, sử dụng chất xi măng tẩm kháng sinh) 

e) Thời gian dùng thuốc 

- Thời gian sử dụng kháng sinh dự phòng nên trong vòng 60 phút trước khi tiến hành 

phẫu thuật và gần thời điểm rạch da. 

- Cephalosporins tiêm tĩnh mạch trong 3 - 5 phút ngay trước thủ thuật và đạt nồng độ 

cần thiết ở da sau vài phút. 

- Vancomycin và ciprofloxacin cần phải được dùng trước MỘT GIỜ và HOÀN 

THÀNH việc truyền trước khi bắt đầu rạch da. 

- Clindamycin cần được truyền xong trước 10 - 20 phút. 

- Gentamicin cần được dùng 1 liều duy nhất 5 mg/kg để tối đa hóa sự thấm vào mô và 

giảm thiểu độc tính. Nếu người bệnh lọc máu hoặc ClCr < 20 ml/phút, dùng liều 2 

mg/kg. 

- Đối với phẫu thuật mổ lấy thai, KSDP có thể dùng trước khi rạch da hoặc sau khi 

kẹp dây rốn để giảm biến chứng nhiễm khuẩn ở mẹ. 

- Bổ sung liều trong thời gian phẫu thuật: 

+ Trong phẫu thuật tim kéo dài hơn 4 giờ, cần bổ sung thêm một liều kháng sinh. 



 
 

+ Trong trường hợp mất máu với thể tích trên 1500ml ở người lớn, và trên 25ml/kg ở 

trẻ em, nên bổ sung liều KSDP sau khi bổ sung dịch thay thế. 

g) Lưu ý khi sử dụng KSDP: 

- Không dùng kháng sinh để dự phòng cho các nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc 

sau mổ và những nhiễm khuẩn xảy ra trong lúc mổ. 

- Nguy cơ khi sử dụng KSDP: 

+ Dị ứng thuốc. 

+ Sốc phản vệ. 

+ Tiêu chảy do kháng sinh. 

+ Nhiễm khuẩn do vi khuẩn Clostridium difficile. 

+ Vi khuẩn đề kháng kháng sinh. 

+ Lây truyền vi khuẩn đa kháng. 

3. SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ THEO KINH NGHIỆM 

- Điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm khi chưa có bằng chứng về vi khuẩn học do 

không có điều kiện nuôi cấy vi khuẩn (do không có Labo vi sinh, không thể lấy được 

bệnh phẩm), hoặc khi đã nuôi cấy mà không phát hiện được nhưng có bằng chứng lâm 

sàng rõ rệt về nhiễm khuẩn. 

- Phác đồ sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm là lựa chọn kháng sinh có phổ hẹp 

nhất gần với hầu hết các tác nhân gây bệnh hoặc với các vi khuẩn nguy hiểm có thể 

gặp trong từng loại nhiễm khuẩn. 

- Kháng sinh phải có khả năng đến được vị trí nhiễm khuẩn với nồng độ hiệu quả 

nhưng không gây độc. 

- Trước khi bắt đầu điều trị, cố gắng lấy mẫu bệnh phẩm để phân lập vi khuẩn trong 

những trường hợp có thể để điều chỉnh lại kháng sinh phù hợp hơn. 

- Nên áp dụng mọi biện pháp phát hiện nhanh vi khuẩn khi có thể (Xem Chương II. 

Đại cương về vi khuẩn học) để có được cơ sở đúng đắn trong lựa chọn kháng sinh 

ngay từ đầu. 

- Nếu không có bằng chứng về vi khuẩn sau 48 giờ điều trị, cần đánh giá lại lâm sàng 

trước khi quyết định tiếp tục sử dụng kháng sinh. 



 
 

- Cần thường xuyên cập nhật tình hình dịch tễ và độ nhạy cảm của vi khuẩn tại địa 

phương để lựa chọn được kháng sinh phù hợp. 

4. SỬ DỤNG KHÁNG SINH KHI CÓ BẰNG CHỨNG VI KHUẨN HỌC 

- Nếu có bằng chứng rõ ràng về vi khuẩn và kết quả của kháng sinh đồ, kháng sinh 

được lựa chọn là kháng sinh có hiệu quả cao nhất với độc tính thấp nhất và có phổ tác 

dụng hẹp nhất gần với các tác nhân gây bệnh được phát hiện. 

- Ưu tiên sử dụng kháng sinh đơn độc. 

- Phối hợp kháng sinh chỉ cần thiết nếu: 

+ Chứng minh có nhiễm đồng thời nhiều loại vi khuẩn nên cần phối hợp mới đủ phổ 

tác dụng (đặc biệt những trường hợp nghi ngờ có vi khuẩn kỵ khí hoặc vi khuẩn nội 

bào). 

+ Hoặc khi gặp vi khuẩn kháng thuốc mạnh, cần phối hợp để tăng thêm tác dụng. 

+ Hoặc khi điều trị kéo dài, cần phối hợp để giảm nguy cơ kháng thuốc (ví dụ: điều 

trị lao, HIV…). 

5. LỰA CHỌN ĐƯỜNG ĐƯA THUỐC 

- Đường uống là đường dùng được ưu tiên vì tính tiện dụng, an toàn và giá thành rẻ. 

Cần lưu ý lựa chọn kháng sinh có sinh khả dụng cao và ít bị ảnh hưởng bởi thức ăn 

(Bảng I.8). 

- Sinh khả dụng từ 50% trở lên là tốt, từ 80% trở lên được coi là hấp thu đường uống 

tương tự đường tiêm. Những trường hợp này chỉ nên dùng đường tiêm khi không thể 

uống được. Việc chọn kháng sinh mà khả năng hấp thu ít bị ảnh hưởng bởi thức ăn sẽ 

bảo đảm được sự tuân thủ điều trị của người bệnh tốt hơn và khả năng điều trị thành 

công cao hơn. 

- Đường tiêm chỉ được dùng trong những trường hợp sau: 

+ Khi khả năng hấp thu qua đường tiêu hóa bị ảnh hưởng (do bệnh lý đường tiêu hóa, 

khó nuốt, nôn nhiều…). 

+ Khi cần nồng độ kháng sinh trong máu cao, khó đạt được bằng đường uống: điều 

trị nhiễm khuẩn ở các tổ chức khó thấm thuốc (viêm màng não, màng trong tim, viêm 

xương khớp nặng…), nhiễm khuẩn trầm trọng và tiến triển nhanh. 



 
 

Tuy nhiên, cần xem xét chuyển ngay sang đường uống khi có thể. 

Bảng I.8. Sinh khả dụng của một số kháng sinh đường uống 

Kháng sinh Sinh khả dụng (%) Ảnh hưởng của thức ăn đến hấp thu 

Ampicilin 

Amoxicilin 

40 

90 

 

 

Lincomycin 

Clindamycin 

30 

90 

 

 

Erythromycin 

Azithromycin 

50 

40 

 

 

Tetracyclin 

Doxycyclin 

50 

90 

 

 

Pefloxacin 

Ofloxacin 

90 

80 

 

 

Ghi chú:   Giảm hấp thu 

   Không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không đáng kể 

6. ĐỘ DÀI ĐỢT ĐIỀU TRỊ 

- Độ dài điều trị phụ thuộc vào tình trạng nhiễm khuẩn, vị trí nhiễm khuẩn và sức đề 

kháng của người bệnh. Các trường hợp nhiễm khuẩn nhẹ và trung bình thường đạt kết 

quả sau 7 - 10 ngày nhưng những trường hợp nhiễm khuẩn nặng, nhiễm khuẩn ở 

những tổ chức mà kháng sinh khó thâm nhập (màng tim, màng não, xương-khớp…), 

bệnh lao… thì đợt điều trị kéo dài hơn nhiều. Tuy nhiên, một số bệnh nhiễm khuẩn 

chỉ cần một đợt ngắn như nhiễm khuẩn tiết niệu - sinh dục chưa biến chứng (khoảng 

3 ngày, thậm chí một liều duy nhất). 

- Sự xuất hiện nhiều kháng sinh có thời gian bán thải kéo dài đã cho phép giảm được 

đáng kể số lần dùng thuốc trong đợt điều trị, làm dễ dàng hơn cho việc tuân thủ điều 

trị của người bệnh; ví dụ: dùng azithromycin chỉ cần một đợt 3 - 5 ngày, thậm chí một 

liều duy nhất. 



 
 

- Không nên điều trị kéo dài để tránh kháng thuốc, tăng tỷ kệ xuất hiện tác dụng không 

mong muốn và tăng chi phí điều trị. 

7. LƯU Ý TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN VÀ ĐỘC TÍNH KHI SỬ DỤNG 

KHÁNG SINH 

- Tất cả các kháng sinh đều có thể gây ra tác dụng không mong muốn (ADR), do đó 

cần cân nhắc nguy cơ/lợi ích trước khi quyết định kê đơn. Mặc dù đa số trường hợp 

ADR sẽ tự khỏi khi ngừng thuốc nhưng nhiều trường hợp hậu quả rất trầm trọng, ví 

dụ khi gặp hội chứng Stevens - Johnson, Lyell… ADR nghiêm trọng có thể dẫn tới tử 

vong ngay là sốc phản vệ. Các loại phản ứng quá mẫn thường liên quan đến tiền sử 

dùng kháng sinh ở người bệnh, do đó phải khai thác tiền sử dị ứng, tiền sử dùng thuốc 

ở người bệnh trước khi kê đơn và phải luôn sẵn sàng các phương tiện chống sốc khi 

sử dụng kháng sinh. 

- Gan và thận là 2 cơ quan chính thải trừ thuốc, do đó sự suy giảm chức năng những 

cơ quan này dẫn đến giảm khả năng thải trừ kháng sinh, kéo dài thời gian lưu của 

thuốc trong cơ thể, làm tăng nồng độ dẫn đến tăng độc tính. Do đó phải thận trọng khi 

kê đơn kháng sinh cho người cao tuổi, người suy giảm chức năng gan - thận vì tỷ lệ 

gặp ADR và độc tính cao hơn người bình thường. 

- Vị trí bài xuất chính chỉ nơi kháng sinh đi qua ở dạng còn hoạt tính. Từ Bảng I.9 cho 

thấy hai kháng sinh có thể ở cùng một nhóm nhưng đặc tính dược động học không 

giống nhau. Đặc điểm này giúp cho việc lựa chọn kháng sinh theo cơ địa người bệnh. 

- Cần hiệu chỉnh lại liều lượng và/hoặc khoảng cách đưa thuốc theo chức năng gan - 

thận để tránh tăng nồng độ quá mức cho phép với những kháng sinh có độc tính cao 

trên gan và/hoặc thận. 

- Với người bệnh suy thận, phải đánh giá chức năng thận theo độ thanh thải creatinin 

và mức liều tương ứng sẽ được ghi ở mục “Liều dùng cho người bệnh suy thận”. 

- Với người bệnh suy gan, không có thông số hiệu chỉnh như với người bệnh suy thận 

mà phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất, thường là căn cứ vào mức độ suy gan 

theo phân loại Child-Pugh. 

Bảng I.9. Cơ quan bài xuất chính của một số kháng sinh 



 
 

Kháng sinh Vị trí bài xuất chính 

Cefotaxim 

Cefoperazol 

Thận 

Gan 

Lincomycin 

Clindamycin 

Gan 

Gan 

Erythromycin 

Azithromycin 

Gan 

Gan 

Tetracyclin 

Doxycyclin 

Thận 

Gan 

Pefloxacin 

Ofloxacin 

Gan 

Thận 

Những nội dung chính trong các nguyên tắc trên được tóm tắt thành nguyên tắc 

MINDME (Bảng I.10). 

Bảng I.10. Nguyên tắc MINDME trong sử dụng kháng sinh 

M Microbiology guides wherever 

possible 

Theo chỉ dẫn vi khuẩn học bất kỳ khi nào có 

thể 

I Indication should be evidence-

based 

Chỉ định phải căn cứ trên bằng chứng 

N Narrowest spectrum required Lựa chọn phổ hẹp nhất cần thiết 

D Dosage appropriate to the site and 

type of infection 

Liều lượng phù hợp với loại nhiễm khuẩn và 

vị trí nhiễm khuẩn 

M Minimum duration of therapy Thời gian điều trị tối thiểu cho hiệu quả 

E Ensure monotherapy in most 

situation 

Bảo đảm đơn trị liệu trong hầu hết các trường 

hợp 

KẾT LUẬN 

Để điều trị thành công nhiễm khuẩn phụ thuộc nhiều yếu tố, bao gồm tình trạng bệnh 

lý, vị trí nhiễm khuẩn và sức đề kháng của người bệnh. Các kiến thức về phân loại 

kháng sinh, về PK/PD sẽ giúp cho việc lựa chọn kháng sinh và xác định lại chế độ 

liều tối ưu cho từng nhóm kháng sinh, là cơ sở để thực hiện các nguyên tắc sử dụng 



 
 

kháng sinh hợp lý. Đây cũng là những nội dung quan trọng đối với mỗi thầy thuốc để 

bảo đảm hiệu quả - an toàn - kinh tế và giảm tỷ lệ kháng kháng sinh trong điều trị. 
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ĐẠI CƯƠNG VỀ VI KHUẨN HỌC 

ĐẠI CƯƠNG VỀ VI KHUẨN HỌC 



 
 

Thế giới sinh vật bao gồm động vật, thực vật và sinh vật đơn bào (protista); vì kích 

thước nhỏ bé của chúng nên người ta thường gọi chung là vi sinh vật. Dựa vào cấu 

tạo chúng được chia thành 2 loại: Vi sinh vật bậc cao và vi sinh vật bậc thấp. Vi sinh 

vật bậc cao là những tế bào có nhân thật (Eucaryota, giống tế bào động hoặc thực vật) 

bao gồm nấm và động vật nguyên sinh. Vi sinh vật bậc thấp trái lại, có tiền nhân 

(Procaryota, không có màng nhân) bao gồm vi khuẩn và tảo lam (không gây bệnh). 

Virus là vi sinh vật nhỏ hơn và cấu tạo đơn sơ hơn nữa - tức không phải là tế bào mà 

chỉ là những hạt có chức năng sống - nhân lên (sinh sản) khi ở trong những tế bào 

sống. Bài này chỉ giới thiệu về vi khuẩn. 

1. KHÁI QUÁT VỀ VI KHUẨN 

a) Độ lớn: rất nhỏ (đường kính thân thường từ 0,5 đến 1 m và chiều dài từ 2 đến 

5 m); đơn vị tính độ lớn của vi khuẩn là micromet, viết tắt là m (10-6 m hay 10-3 

mm). 

b) Hình thể: có 3 loại hình thể chính là hình cầu (gọi là cầu khuẩn; ví dụ: tụ cầu, liên 

cầu, phế cầu, lậu cầu, não mô cầu…), hình ống (gọi là trực khuẩn; ví dụ E. coli, mủ 

xanh, than, uốn ván…) và hình cong mềm mại xoắn lò xo (gọi là xoắn khuẩn; ví dụ 

giang mai…). Ngoài ra, có một số hình dạng khác như: trực khuẩn ngắn gọi là cầu 

trực khuẩn như vi khuẩn dịch hạch hoặc trực khuẩn cong cứng hình helix như 

Helicobacter pylori hay hình dấu phẩy như vi khuẩn tả. 

c) Tính chất bắt màu: vì vi khuẩn rất nhỏ nên phải nhuộm cho chúng có màu rực rỡ 

mới có thể phát hiện được hình thể của chúng dưới kính hiển vi phóng đại 1000 lần. 

- Nhuộm Gram: là phương pháp nhuộm quan trọng, được áp dụng cho phần lớn các 

loại vi khuẩn và hỗ trợ đắc lực cho việc chẩn đoán & điều trị sớm bệnh nhiễm khuẩn. 

Nhuộm Gram vừa giúp ta nhận định được hình dạng của vi khuẩn, vừa phân biệt được 

nó là Gram-dương hay Gram-âm; từ đó ta có hướng chọn kháng sinh thích hợp để diệt 

vi khuẩn nghi ngờ là tác nhân gây bệnh. Ví dụ, nếu tác nhân gây bệnh nghi ngờ là vi 

khuẩn Gram-dương thì nên chọn những kháng sinh có phổ tác dụng chọn lọc trên 

Gram-dương nhiều hơn như penicilin G hoặc cephalosporin thế hệ 1; ngược lại nếu vi 

khuẩn gây bệnh nghi ngờ là trực khuẩn Gram-âm thì nên chọn amoxicilin hay 



 
 

cephalosporin thế hệ 3 hoặc nhóm aminosid. Sự khác biệt cơ bản giữa vi khuẩn Gram-

dương và Gram-âm là ở cấu trúc vách của tế bào (cell wall). 

- Nhuộm Ziehl-Neelsen là phương pháp nhuộm dành riêng cho các vi khuẩn kháng 

cồn và acid (do vách có chứa nhiều lipid và acid mycolic) như vi khuẩn lao, phong. 

d) Tính chất chuyển hóa: dựa vào nhu cầu oxy tự do cho quá trình chuyển hóa, người 

ta chia vi khuẩn thành các loại sau: 

- Hiếu khí bắt buộc (obligate aerobe): có oxy mới phát triển tốt, ví dụ trực khuẩn mủ 

xanh, phẩy khuẩn tả… 

- Kị khí bắt buộc (obligate anaerobe): chỉ phát triển được trong điều kiện hoàn toàn 

hoặc gần như hoàn toàn không có oxy; thậm chí gặp oxy tự do là chết, ví dụ trực khuẩn 

uốn ván, hoại thư sinh hơi, Bacteroides… 

- Hiếu kị khí tùy tiện (facultative anaerobe): phát triển được cả khi có hay không có 

oxy, ví dụ các trực khuẩn đường ruột (E. coli, thương hàn, lỵ…) tụ cầu, liên cầu… 

- Vi hiếu khí (microaerophile): cần một lượng nhỏ O2 và nhiều CO2 hơn, ví dụ lậu 

cầu, phế cầu, trực khuẩn Haemophilus influenzae… 

2. CẤU TẠO TẾ BÀO VI KHUẨN 

 

Hình I-3. Sơ đồ cấu tạo tế bào vi khuẩn 

- Bốn thành phần cấu tạo quan trọng từ ngoài vào trong của tế bào vi khuẩn là: 

+ Vách (cell wall): bộ khung murein của vách là do peptidoglycan tạo thành. Ở vi 

khuẩn Gram-dương bộ khung này gồm nhiều lớp peptidoglycan xếp lên nhau; ở Gram-

âm chỉ là 1 lớp peptidoglycan nhưng lại được 1 màng ngoài có cấu tạo phức tạp bao 



 
 

bọc. Vách có nhiệm vụ: tạo hình dạng & bảo vệ cơ học cho tế bào và tham gia vào 

quá trình sinh sản (nhân lên) của tế bào. 

+ Màng bào tương (plasma membrane) có chức năng thẩm thấu chọn lọc. 

+ Bào tương với rất nhiều ribosome là nơi sinh tổng hợp protein - các enzym và thành 

tố thiết yếu cho quá trình sinh trưởng và phát triển của tế bào. 

+ Acid nucleic gồm nhiễm sắc thể - vùng nhân (ADN) và các phân tử ADN ngoài 

nhân (plasmid); ADN chứa mật mã di truyền (gen) quy định các đặc tính của tế bào. 

Plasmid có thể tự truyền được các gen của nó từ tế bào này sang tế bào khác. Đáng 

lưu ý là: trên nhiễm sắc thể và plasmid có thể tồn tại transposons - “gen nhảy” (đoạn 

ADN có thể nhảy từ nhiễm sắc thể vào plasmid và ngược lại hoặc từ plasmid này sang 

plasmid khác). 

- Bốn thành phần cấu tạo cơ bản nêu trên cũng chính là 4 vị trí tác động của thuốc 

kháng sinh trên tế bào vi khuẩn. 

3. HỆ VI KHUẨN Ở CƠ THỂ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG 

a) Vi hệ bình thường ở người 

- Khái niệm: 

+ Những quần thể vi sinh vật cư trú trên da và niêm mạc các hốc tự nhiên của cơ thể 

người gọi là vi hệ bình thường (normal microflora - normal microbiota). Hầu hết 

những quần thể vi sinh vật đó là vi khuẩn nên người ta còn gọi chúng là hệ vi khuẩn 

bình thường (normal bacteriaflora). 

+ Trên da và niêm mạc các hốc tự nhiên - khoang rỗng có tiếp xúc với môi trường bên 

ngoài của cơ thể như miệng, mũi, họng, âm đạo, … luôn có rất nhiều vi sinh vật cư 

trú; nó bao gồm: những vi sinh vật có mặt thường xuyên (resident) tại đó và những vi 

sinh vật chỉ có mặt thoáng qua (transient). Một số phần của cơ thể như máu, dịch não 

tủy, các mô, các cơ quan nội tạng do cấu trúc và hàng rào miễn dịch, ở điều kiện bình 

thường hoàn toàn không có vi sinh vật. 

- Số lượng: tùy từng vị trí trên cơ thể mà số lượng và chủng loại vi sinh vật có khác 

nhau (Hình I-4). 



 
 

+ Số lượng các loài và số lượng cá thể của từng loài vi khuẩn thuộc vi hệ bình thường 

tại mỗi địa điểm thường đã không được nhìn nhận đúng. Trong thực tế, ví dụ ở da có 

tới 106/cm2; trong khoang miệng có tới 109/ml nước bọt; ở đại tràng có tới 1011/gam 

phân khô và trong dịch âm đạo có tới 107/ml dịch. Số lượng vi khuẩn trong tá tràng 

(duodenum) và hỗng tràng (jejunum) có ít hơn, chỉ khoảng <104/ml và chủ yếu là 

Streptococcus và Lactobacteria. 

+ Về số lượng vi khuẩn kị khí so với vi khuẩn hiếu khí: ở chỗ nào vi khuẩn kị khí 

cũng nhiều hơn. Ví dụ, tỉ lệ vi khuẩn kị khí/vi khuẩn hiếu khí là 10/1 ở da, ở bộ phận 

sinh dục (ngoài), âm đạo, đường tiểu dưới; là 30/1 ở niêm mạc miệng và 100-1000/1 

ở đại tràng. 

+ Trong cuộc sống chung, các loài vi khuẩn hiếu khí sử dụng oxy tạo ra môi trường 

vi khí hậu thuận lợi cho các vi khuẩn kị khí; vi khuẩn kị khí phát triển lại cung cấp 

cho vi khuẩn hiếu khí những sản phẩm chuyển hóa cần thiết, tạo ra sự hiệp đồng vi 

sinh (microbial synergism). Bằng nhiều cơ chế khác nhau, trong điều kiện bình thường 

các quần thể vi sinh vật sinh sống và phát triển ở trạng thái cân bằng sinh học tại nơi 

cư trú (Hình I-4). 



 
 

 

Hình I-4. Vi hệ bình thường ở cơ thể người 

b) Vai trò của vi hệ bình thường 

- Những vi sinh vật luôn cư trú trên bề mặt của cơ thể là những vi sinh vật hội sinh 

(commensal), chúng không hẳn có lợi và cũng không hẳn có hại. Chúng sinh sản nhiều 

hay ít phụ thuộc vào nhiều yếu tố sinh lí khác nhau như nhiệt độ, độ ẩm và một số 

chất dinh dưỡng hay ức chế nhất định. Cho sự sống của cơ thể thì không quan trọng, 

nhưng ở một số vùng của cơ thể thì vi hệ bình thường đóng vai trò nhất định trong 

việc giữ thăng bằng cho sức khỏe và chức năng bình thường của cơ thể. 

- Ở trong đường ruột, các thành viên của vi hệ sinh tổng hợp vitamin K và hỗ trợ cho 

việc hấp thu thức ăn. Trên niêm mạc và da, các vi sinh vật cư trú thường xuyên có tác 

dụng ngăn cản sự tồn tại và xâm lấn của vi sinh vật gây bệnh, có thể do cơ chế “cạnh 

tranh sinh học”. 



 
 

- Ở bất kì nơi cư trú nào cũng tồn tại những vi sinh vật có thể gây bệnh (facultative 

pathogen) khi có cơ hội, đó là khi môi trường thay đổi hoặc do bị chấn thương và 

chúng xâm nhập được vào mô hoặc vào máu. Ví dụ, liên cầu cư trú ở họng và đường 

hô hấp trên; nhưng khi một số lượng lớn vi khuẩn vào máu (do tổn thương tại chỗ) có 

thể gây bệnh viêm nội tâm mạc (endocarditis). Bacteroides là “cư dân” ở đại tràng thì 

vô hại, nhưng nếu chúng xâm nhập vào ổ bụng hoặc do chấn thương chúng cùng các 

vi khuẩn khác xâm nhập vào mô sẽ gây nên những nhiễm khuẩn có mủ và có thể dẫn 

đến nhiễm khuẩn máu. 

- Như vậy, các vi sinh vật thuộc vi hệ bình thường còn được coi là những tác nhân gây 

bệnh cơ hội (opportunistic pathogens). Cần chú ý điều này để chọn kháng sinh phù 

hợp khi dùng kháng sinh dự phòng trong các phẫu thuật sạch; ví dụ: từ da, vi khuẩn 

đứng hàng đầu có thể gây nhiễm khuẩn sau mổ là tụ cầu vàng thì ta chọn cephalosporin 

thế hệ 1; từ đường tiêu hóa, thường là do các trực khuẩn Gram-âm (họ 

Enterobacteriaceae) thì chọn cephalosporin thế hệ 3. 

- Đáng lưu ý: mỗi một điều trị bằng kháng sinh là một lần tác động vào sự cân bằng 

của vi hệ bình thường: vi khuẩn nhạy cảm bị tiêu diệt, dưới áp lực chọn lọc, những vi 

sinh vật đề kháng kháng sinh (đang sử dụng) được giữ lại, sinh sản mạnh (quá sản) 

thay thế những vi khuẩn đã bị tiêu diệt, làm mất cân bằng cho đại sinh vật - cơ thể 

người. Mất cân bằng trong vi hệ bình thường cũng có thể phát triển thành bệnh, ví dụ 

rối loạn tiêu hóa sau khi dùng kháng sinh phổ rộng đường uống dài ngày hoặc viêm 

đại tràng giả mạc do Clostridium difficile hoặc bị viêm âm đạo do nấm sau khi đặt 

kháng sinh kháng khuẩn dài ngày. 

Kết luận: chỉ dùng thuốc kháng khuẩn khi có nhiễm khuẩn do vi khuẩn gây ra và phải 

giám sát diễn biến ở người bệnh trong quá trình điều trị bằng kháng sinh (không chỉ 

theo dõi hiệu quả diệt vi khuẩn gây bệnh mà còn cả những ảnh hưởng không mong 

muốn của thuốc tới cơ thể & vi hệ bình thường)!  

 

VAI TRÒ CỦA VI SINH LÂM SÀNG VỚI SỬ DỤNG KHÁNG SINH HỢP LÝ 

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM 



 
 

Nhiễm khuẩn - nhiễm vi sinh vật, trong đó có nhiễm khuẩn vẫn đang là bệnh hay gặp 

ở nước ta. Để điều trị bệnh nhiễm khuẩn chúng ta hiện đang có rất nhiều sản phẩm 

thuốc kháng khuẩn (antibacterial antibiotics) trên thị trường. Nhằm sử dụng kháng 

sinh hợp lý cho từng người bệnh bác sỹ điều trị cần biết rõ tác nhân/vi khuẩn gây bệnh 

là gì và độ nhạy cảm của chúng với kháng sinh ra sao để có thể lựa chọn được loại 

thuốc có tác dụng tốt nhất trên vi khuẩn gây bệnh và ít gây tác dụng không mong 

muốn nhất cho người bệnh đó. 

Xét nghiệm Vi sinh y học phục vụ cho chẩn đoán và điều trị tại các bệnh viện, gọi là 

Vi sinh lâm sàng. Không những thế, kết quả xét nghiệm Vi sinh còn giúp ích cho việc 

phòng bệnh, đặc biệt quan trọng là nhiễm khuẩn bệnh viện. 

Kháng sinh điều trị (antibiotic therapy) là đưa kháng sinh vào cơ thể nhằm diệt vi 

khuẩn gây bệnh trong cơ thể; như vậy xuất hiện mối quan hệ có tác dụng qua lại của 

3 yếu tố: cơ thể, vi khuẩn và kháng sinh. 

- Cơ thể (khả năng chống đỡ của cơ thể; bao gồm: hệ miễn dịch dịch thể và miễn dịch 

tế bào). 

- Vi khuẩn gây bệnh (số lượng, độc lực và đường xâm nhập). 

- Kháng sinh (phổ tác dụng, động dược học và dược lực học). 

Điều trị một người bệnh bị nhiễm khuẩn bằng kháng sinh thành công hay thất bại đều 

phải xem xét cả 3 yếu tố trên. 

Nguồn gốc vi sinh vật gây bệnh: Vi sinh vật bao gồm (theo độ lớn giảm dần): động 

vật nguyên sinh (protozoa) ví dụ amíp, nấm (fungi) ví dụ Candida albicans, vi khuẩn 

(bacteria) ví dụ tụ cầu, Escherichia coli, … và virus (ví dụ sởi, cúm, bại liệt, …). 

Vi khuẩn gây bệnh có thể từ bên ngoài/môi trường (nước, đất/bụi, không khí) xâm 

nhập vào cơ thể hoặc từ bên trong/chính cơ thể mình, đó là hệ vi sinh vật bình thường 

(normal microflora) trên cơ thể người (xem bài Đại cương về Vi khuẩn học). 

Xét nghiệm Vi sinh lâm sàng: Xét nghiệm Vi sinh phục vụ chẩn đoán bệnh nhiễm 

khuẩn gồm có 2 phương pháp: chẩn đoán trực tiếp (tìm tác nhân//vi khuẩn gây bệnh) 

và chẩn đoán gián tiếp (tìm kháng thể trong huyết thanh người bệnh). Bài này tập 

trung giới thiệu phương pháp chẩn đoán trực tiếp. 



 
 

Sau khi nuôi cấy phân lập và xác định/định danh được vi khuẩn gây bệnh, phòng xét 

nghiệm (gọi tắt là Labo) Vi sinh sẽ tiến hành tiếp kỹ thuật thử nghiệm độ nhạy cảm 

với kháng sinh (Antibiotic Susceptibility Test) gọi tắt là kháng sinh đồ, nhằm giúp 

bác sĩ chọn được thuốc thích hợp nhất cho điều trị. 

II. CHẨN ĐOÁN TRỰC TIẾP 

1. Lấy bệnh phẩm 

Tùy từng bệnh (có thể là dịch, mủ, máu, …) nhưng phải đảm bảo nguyên tắc 3 đúng: 

đúng lúc, đúng vị trí và đúng kỹ thuật vô trùng. 

- Đúng lúc (chưa dùng kháng sinh, lúc sốt cao, …) và đúng vị trí để đảm bảo trong 

bệnh phẩm có vi khuẩn gây bệnh. 

- Đúng kỹ thuật vô trùng để đảm bảo bệnh phẩm không bị nhiễm tạp khuẩn, ví dụ từ 

da hoặc môi trường làm sai lệch kết quả xét nghiệm. 

Lưu ý: phải vận chuyển ngay đến Labo Vi sinh hoặc cấy ngay vào môi trường bảo 

quản hay môi trường nuôi cấy và cũng vận chuyển sớm tới phòng xét nghiệm, nhằm 

giữ cho vi khuẩn sống. 

2. Quy trình xét nghiệm 

a) Chẩn đoán nhanh 

- Kinh điển: nhuộm soi trực tiếp tìm vi khuẩn dựa vào hình thể, độ lớn và tính chất 

bắt màu cũng như cách sắp xếp của chúng, bằng phương pháp nhuộm Gram cho hầu 

hết các loại vi khuẩn và nhuộm Ziehl-Neelsen cho các vi khuẩn kháng cồn và acid, ví 

dụ lao. Riêng vi khuẩn tả, có thể soi tươi để phát hiện vi khuẩn dựa vào tính chất di 

động điển hình của nó. 

- Hiện đại: nếu có điều kiện, có thể áp dụng một số kỹ thuật mới tìm vi khuẩn, ví dụ 

nhuộm huỳnh quang tìm vi khuẩn kháng acid - AFB (acid fast bacillus) dựa vào chất 

huỳnh quang gắn vào vỏ “sáp” hoặc dựa vào đoạn ADN đặc trưng như PCR 

(Polymerase Chain Reaction). 

- Ưu điểm của phương pháp này là nhanh có kết quả (sau khoảng 30 phút đến 2 giờ) 

rất hữu ích cho lâm sàng: điều trị kịp thời, nhưng nhược điểm là không chính xác. 



 
 

- Nhuộm soi có ưu điểm vượt trội là đơn giản, rẻ tiền, dễ áp dụng cho mọi phòng xét 

nghiệm nhưng nhược điểm là không chính xác, vì nhiều vi khuẩn có hình dạng & tính 

chất bắt màu giống nhau và không biết độ nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh. 

- Nhuộm soi trực tiếp còn có vai trò quan trọng đối với Labo Vi sinh: giúp lựa chọn 

môi trường nuôi cấy& phân lập thích hợp cho công đoạn xét nghiệm tiếp theo. 

- Kết quả nhuộm huỳnh quang hoặc PCR tuy chính xác hơn nhưng đòi hỏi trang thiết 

bị hiện đại và sinh phẩm không rẻ tiền. 

b) Nuôi cấy: gồm 2 công đoạn 

- Nuôi cấy trong môi trường phân lập hoặc tăng sinh tùy từng loại bệnh phẩm và vi 

khuẩn cần tìm để có dòng vi khuẩn thuần nhất. 

- Xác định: định danh vi khuẩn gây bệnh dựa vào các đặc tính sinh vật hóa học và 

kháng nguyên của nó. 

c) Kháng sinh đồ 

Kháng sinh đồ là kỹ thuật xác định độ nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh in vitro. 

Thực hiện kháng sinh đồ nhằm 2 mục đích: định tính và định lượng mức độ nhạy cảm 

của vi khuẩn với kháng sinh, vì thế có 2 kỹ thuật dựa trên 2 nguyên lý khác nhau. 

Kỹ thuật khoanh giấy kháng sinh khuếch tán nhằm định tính: mỗi khoanh giấy thấm 

một loại kháng sinh với hàm lượng nhất định; chúng sẽ tạo ra các vùng ức chế có 

đường kính khác nhau sau khi nuôi cấy vi khuẩn. Dựa vào đường kính của vùng ức 

chế đo được mà xếp loại S (nhạy cảm), I (trung gian) hay R (đề kháng). WHO khuyến 

cáo tất cả các Labo Vi sinh áp dụng kỹ thuật Kirby-Bauer đã được chuẩn hóa nhằm 

đạt sự đồng nhất về kỹ thuật và nếu đảm bảo chất lượng, kết quả kháng sinh đồ của 

các Labo khác nhau (kể cả trong nước và nước ngoài) có thể so sánh được với nhau, 

được tổng hợp và phân tích để tìm ra đặc điểm và mức độ đề kháng của mỗi loài vi 

khuẩn ở từng bệnh viện/vùng/quốc gia giúp ích cho việc xây dựng phác đồ điều trị 

theo kinh nghiệm và cho công tác phòng bệnh. 

Kỹ thuật pha loãng kháng sinh trong môi trường lỏng hoặc đặc nhằm định lượng: xác 

định nồng độ kháng sinh tối thiểu ức chế được sự phát triển của vi khuẩn (MIC - 



 
 

Minimal Inhibitory Concentration) hoặc nồng độ kháng sinh tối thiểu giết chết vi 

khuẩn (MBC - Minimal Bactericidal Concentration). 

Ưu điểm của phương pháp nuôi cấy gồm phân lập, định danh vi khuẩn & kháng sinh 

đồ là kết quả chính xác nhưng nhược điểm là cần nhiều thời gian, ví dụ với vi khuẩn 

phát triển nhanh từ một số bệnh phẩm có thể sau 2 ngày có kết quả xét nghiệm; nhưng 

với những vi khuẩn phát triển chậm (ví dụ lao) hoặc có số lượng ít trong bệnh phẩm 

(ví dụ máu) hoặc do người bệnh đã dùng kháng sinh sẽ cần nhiều ngày hơn. 

Cần nhiều thời gian - chậm có kết quả là lý do làm cho bác sỹ điều trị kém “mặn mà” 

với Vi sinh lâm sàng, khi chưa đánh giá đúng vai trò của xét nghiệm này. 

Tuy kết quả nuôi cấy & kháng sinh đồ có thể là chậm với chính người bệnh ấy nhưng 

đó là bằng chứng giúp nhà lâm sàng tích lũy kinh nghiệm cho việc điều trị những 

người bệnh tương tự sau đó và đặc biệt là nó có ý nghĩa quan trọng cho công tác phòng 

bệnh/phòng dịch, nhất là nhiễm khuẩn bệnh viện. 

III. VAI TRÒ CỦA VI SINH LÂM SÀNG VỚI SỬ DỤNG KHÁNG SINH HỢP 

LÝ 

Kết quả xét nghiệm Vi sinh giúp: 

1. Điều trị trực tiếp tác nhân gây bệnh cho từng người bệnh. 

Khi có kết quả xét nghiệm về vi khuẩn gây bệnh và kháng sinh đồ, bác sỹ điều trị sẽ 

chọn được thuốc phù hợp nhất cho từng người bệnh; phù hợp nhất nghĩa là: thuốc có 

tác dụng tốt trên vi khuẩn mà có ít tác dụng không mong muốn nhất cho người bệnh 

đó. 

2. Thống kê, phân tích kết quả, tìm ra: 

- Vi khuẩn gây bệnh hay gặp ở từng khoa, bệnh viện, địa phương. 

- Mức độ nhạy cảm/đề kháng kháng sinh của từng loại vi khuẩn ở từng khoa, bệnh 

viện, địa phương, toàn quốc. 

Từ kết quả thống kê, phân tích chúng ta có thể đưa ra phác đồ Điều trị kinh nghiệm 

khi chưa hoặc không có kết quả xét nghiệm Vi sinh cho từng cơ sở. 

3. Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện 



 
 

- Phát hiện vi sinh vật gây nhiễm khuẩn bệnh viện và mức độ đề kháng kháng sinh 

của chúng để có biện pháp phòng ngừa lây lan cũng như sử dụng kháng sinh hợp lý 

(diệt được vi khuẩn gây bệnh, ít tác dụng phụ nhất cho người bệnh, không làm gia 

tăng vi khuẩn đề kháng và không gây ra sự đề kháng của vi khuẩn). 

- Phát hiện ổ dịch, đường lây truyền… 

4. Cung cấp dữ liệu cho phòng bệnh 

Theo dõi vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm, kết quả xét nghiệm Vi sinh còn cung cấp 

dữ liệu quan trọng về nguồn lây, đường lây… cho dịch tễ học và cơ sở cho nghiên cứu 

sản xuất vaccine phòng bệnh. 

Như vậy, mỗi bệnh viện muốn sử dụng kháng sinh hợp lý, đạt hiệu quả điều trị cao 

và giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện thì không thể không có kết quả xét nghiệm Vi 

sinh lâm sàng đảm bảo chất lượng. 

 

SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN 

1. SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN 

a) Phân loại đề kháng 

- Đề kháng giả 

+ Đề kháng giả là có biểu hiện là đề kháng nhưng không phải là bản chất, tức là không 

do nguồn gốc di truyền. Khi vào trong cơ thể, tác dụng của kháng sinh phụ thuộc vào 

ba yếu tố là kháng sinh - Người bệnh - vi khuẩn. Đề kháng giả có thể do một trong ba 

yếu tố hoặc có thể kết hợp hai hay thậm chí cả ba yếu tố. Vì vậy, nếu việc điều trị 

bằng kháng sinh không thành công, cần phải xem xét sự thất bại từ cả ba yếu tố này. 

 

+ Do kháng sinh: Do lựa chọn kháng sinh không đúng để điều trị tác nhân gây bệnh, 

cách sử dụng không phù hợp về liều lượng, đường dùng, khoảng cách giữa các lần 

dùng, hoặc do sử dụng kháng sinh bị kém chất lượng, mất hoạt tính… 



 
 

+ Do người bệnh: Do hệ thống miễn dịch bị suy giảm hoặc do vị trí ổ nhiễm khuẩn 

hạn chế kháng sinh khuếch tán tới đó. 

+ Do vi khuẩn: Do vi khuẩn đang ở trạng thái nghỉ, không nhân lên, không chuyển 

hóa nên không chịu tác dụng của kháng sinh. Ví dụ khi vi khuẩn lao ở trong các “hang” 

lao. 

- Đề kháng thật: có 2 loại là đề kháng tự nhiên và đề kháng thu được. 

+ Đề kháng tự nhiên do một số loài vi khuẩn không chịu tác dụng của một số kháng 

sinh nhất định. Ví dụ Pseudomonas aeruginosa không chịu tác dụng của penicilin G, 

Stapylococcus aureus không chịu tác dụng của colistin. Hoặc vi khuẩn không có vách 

như Mycoplasma không chịu tác dụng của các kháng sinh beta-lactam ức chế sinh 

tổng hợp vách. 

+ Đề kháng thu được do một biến cố di truyền là đột biến hoặc nhận được gen đề 

kháng để một vi khuẩn đang từ không có gen đề kháng trở thành có gen đề kháng, 

nghĩa là đang nhạy cảm trở thành có khả năng đề kháng kháng sinh. Các gen đề kháng 

có thể nằm trên một, một số hoặc tất cả các thành phần di truyền của vi khuẩn gồm 

nhiễm sắc thể, plasmid và transposon. 

b) Cơ chế đề kháng kháng sinh 

Gen đề kháng đã làm gì để tế bào vi khuẩn không chịu tác dụng của kháng sinh?  

- Làm giảm tính thấm của vách/màng ngoài và màng bào tương nên kháng sinh không 

thấm được vào tế bào vi khuẩn, ví dụ đề kháng tetracyclin, oxacilin hoặc làm mất khả 

năng vận chuyển qua màng như đề kháng streptomycin hoặc/và tăng hoạt động của 

hệ thống bơm (efflux) đẩy kháng sinh ra khỏi tế bào. 

- Thay đổi đích tác động nên kháng sinh không gắn được vào đích để phát huy tác 

dụng, ví dụ đề kháng streptomycin, erythromycin do thay đổi ở ribosom; thay đổi đích 

gắn penicillin - penicillin binding proteins (PBPs) dẫn đến đề kháng beta-lactam. 

- Thay đổi con đường trao đổi chất do tạo ra isoenzym, không có ái lực với kháng sinh 

nữa, ví dụ đề kháng sulfamid, trimethoprim. 

- Tạo ra enzym để biến đổi cấu trúc phân tử kháng sinh (như các O- 

phosphotransferase, N-acetyltransferase biến đổi phân tử aminoglycosid hoặc 



 
 

chloramphenicol acetyltransferase) hoặc enzym phá hủy cấu trúc phân tử kháng sinh 

như các beta-lactamase. 

Một vi khuẩn đề kháng kháng sinh không phải do chỉ một mà thường là do phối hợp 

các cơ chế riêng rẽ kể trên. Ví dụ: trực khuẩn Gram-âm đề kháng beta-lactam là do 

sản sinh beta-lactamase (gồm cả beta-lactamase phổ rộng - ESBL), thay đổi đích tác 

động - PBPs, mất porin (tính thấm) và hệ thống bơm đẩy kháng sinh ra ngoài. 

Có hiểu biết về cơ chế tác dụng và cơ chế đề kháng kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh, 

ta sẽ chọn được hoặc/và phối hợp kháng sinh thích hợp cho từng người bệnh, tránh 

quan điểm hoàn toàn sai lầm: “không trúng con này thì trúng con khác”. 

 

Hình I-5. Sự tác động (riêng rẽ/phối hợp) của beta-lactamase (cả ESBL), giảm 

tính thấm qua màng ngoài (porin), thay đổi PBPs và hệ thống bơm đẩy dẫn đến 

sự đề kháng beta-lactam ở trực khuẩn Gram-âm. 

2. XU HƯỚNG ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN 

- Giám sát vi khuẩn kháng thuốc để có biện pháp phòng ngừa sự gia tăng đề kháng là 

hết sức cần thiết. Tuy nhiên, mô hình bệnh tật và xu hướng đề kháng kháng sinh của 

vi khuẩn có thể thay đổi khác nhau giữa các quốc gia, các khu vực, các vùng địa lý, 

thậm chí khác nhau giữa các bệnh viện và các khoa điều trị. Vì vậy, mỗi địa phương 

cần phải có được các số liệu về mức độ đề kháng kháng sinh của riêng mình. 

- Để có số liệu về mức độ đề kháng kháng sinh, các cơ sở phải có phòng xét nghiệm 

Vi sinh nuôi cấy được vi khuẩn và thực hiện được kỹ thuật kháng sinh đồ theo tài liệu 

hướng dẫn của WHO (Tổ chức y tế thế giới) và CLSI (Viện chuẩn thức về xét nghiệm 

và lâm sàng). 



 
 

- Để có số liệu đảm bảo chất lượng và đáng tin cậy, các thử nghiệm luôn phải được 

tiến hành nội kiểm hàng ngày và ngoại kiểm định kỳ. 

- Nếu kháng sinh đồ được thực hiện theo quy trình chuẩn, mỗi loài/họ vi khuẩn phải 

được thử nghiệm với những nhóm/thứ nhóm kháng sinh nhất định; mỗi nhóm/thứ 

nhóm thử nghiệm với một số kháng sinh đại diện, thì xếp loại mức độ đề kháng của 

vi khuẩn theo Clinical Microbiology and Infection (2012) như sau: 

+ Đa kháng - MDR (Multi Drug Resistant) là không nhạy cảm với ≤ 1 kháng sinh 

trong ≥ 3 nhóm kháng sinh được thử; ví dụ các chủng vi khuẩn sinh beta-lactamase 

phổ rộng - ESBL (Extended Spectrum Beta-lactamase). 

+ Kháng mở rộng - XDR (Extensively Drug Resistant) là không nhạy cảm với ≤ 1 

kháng sinh của tất cả các nhóm nhưng còn nhạy cảm với ≤ 2 nhóm được thử; ví dụ A. 

baumannii chỉ còn nhạy cảm với colistin. 

+ Toàn kháng - PDR (Pan-Drug Resistant) là không nhạy cảm với tất cả kháng sinh 

của tất cả các nhóm được thử. 

Các số liệu nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy: Vi khuẩn ngày càng có xu hướng 

đề kháng kháng sinh nhanh hơn, nhiều hơn và đề kháng đồng thời nhiều kháng sinh ở 

mức độ cao. 

2.1. Xu hướng đề kháng của các vi khuẩn Gram-âm 

Hiện nay vai trò gây bệnh của các vi khuẩn Gram-âm đang chiếm ưu thế với tỷ lệ 

khoảng 70%. Các vi khuẩn Gram-âm gây bệnh thường gặp là họ Enterobacteriaceae 

(E.coli, Klebsiella pneumoniae, …), A. baumannii, P. aeruginosa. Các vi khuẩn này 

có thể sinh beta-lactamase phổ rộng (ESBL) đề kháng tất cả các kháng sinh nhóm 

beta-lactam trừ carbapenem; nhưng đến nay một số chủng đã có khả năng tiết ra 

carbapenemase đề kháng carbapenem, ví dụ NDM1 - New Deli Metalo-beta-

lactamase. Nhiều chủng vi khuẩn gây nhiễm khuẩn bệnh viện là đa kháng - MDR, 

thậm chí một số chủng A. baumannii và P. aeruginosa là kháng mở rộng - XDR hoặc 

toàn kháng - PDR. 

2.2. Xu hướng đề kháng kháng sinh của các vi khuẩn Gram-dương 



 
 

Các vi khuẩn Gram-dương gây bệnh thường gặp là S. aureus, Enterococcus, S. 

pneumoniae. Hiện nay S. aureus kháng penicillin - PRSA (Penicillin Resistant S. 

aureus) khoảng 90%. Tụ cầu vàng kháng methicillin - MRSA (methicillin Resistant 

S. aureus) dao động từ 30-50%. MRSA đề kháng toàn bộ nhóm beta-lactam, kể cả 

carbapenem; vancomycin là kháng sinh dùng để điều trị MRSA. Cho đến nay, chưa 

phát hiện S. aureus đề kháng vancomycin, tuy nhiên nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ 

điều trị thất bại rất cao nếu giá trị MIC ≥ 1mcg/ml do tụ cầu vàng trung gian dị gen 

vancomycin - hVISA (heterogenous vancomycin intermediate S. aureus). hVISA có 

kiểu hình đề kháng vancomycin mặc dù MIC có thể dao động từ 1-4 mcg/ml. Hiện 

nay liên cầu đường ruột kháng vancomycin - VRE (Vancomycin Resistant 

Enterococci) có tỷ lệ đề kháng thấp. Phế cầu kháng penicillin - PRSP (Penicillin 

Resistant S. pneumoniae) với tỷ lệ dao động từ 10-20%. 

3. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA 

a) Tầm quan trọng của phòng ngừa đề kháng kháng sinh 

- Trong khi sự phát minh ra kháng sinh mới trên thế giới ngày càng giảm thì mức độ 

đề kháng kháng sinh ngày càng gia tăng, ở Việt Nam đã ở mức báo động. Nếu không 

có biện pháp phòng ngừa đề kháng, kéo dài tuổi thọ của kháng sinh sẽ dẫn đến hậu 

quả khôn lường. Trong ngày sức khỏe thế giới 7/4/2011, Tổ chức Y tế thế giới đã đề 

ra hành động chống kháng thuốc “No action today, no cure tomorrow” - Không hành 

động hôm nay ngày mai sẽ không có thuốc chữa. 

b) Nguyên nhân gây đề kháng kháng sinh tăng cao 

- Có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng kháng kháng sinh, trong đó việc lạm dụng 

kháng sinh trong cả ngành y tế và nông nghiệp là yếu tố quan trọng nhất. 

- Trong cộng đồng, người bệnh có thể mua và sử dụng kháng sinh tùy ý mà không cần 

đơn của bác sỹ, dẫn đến việc tạo ra những loại vi khuẩn có sức đề kháng mạnh. 

- Tại các bệnh viện do số lượng người bệnh quá đông; nhiều người bệnh suy giảm hệ 

thống miễn dịch nặng; nhiều thiết bị và kỹ thuật mới được áp dụng; vi khuẩn từ cộng 

đồng tăng đề kháng; kiểm soát nhiễm khuẩn, thực hành cách ly, sự tuân thủ chưa hiệu 



 
 

quả; tăng sử dụng kháng sinh dự phòng; tăng điều trị kháng sinh cho nhiều loại vi 

khuẩn theo kinh nghiệm; sử dụng kháng sinh nhiều theo vùng theo thời gian. 

- Việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, không hiệu quả đang là vấn đề có phạm vi 

ảnh hưởng rộng khắp ở mọi cấp độ chăm sóc y tế, là nguyên nhân làm tăng đáng kể 

chi phí khám chữa bệnh, tiền mua kháng sinh luôn chiếm khoảng 50% kinh phí thuốc 

của các bệnh viện. 

c) Biện pháp hạn chế gia tăng đề kháng kháng sinh 

- Có nhiều yếu tố gây nên tình trạng đề kháng kháng sinh. Trong đó, việc sử dụng 

không hợp lý kháng sinh là yếu tố quan trọng nhất. 

- Hạn chế gia tăng đề kháng bằng sử dụng kháng sinh hợp lý 

+ Chỉ sử dụng kháng sinh khi thật sự bị bệnh nhiễm khuẩn. Không điều trị kháng sinh 

khi không có bệnh nhiễm khuẩn, ngay cả khi người bệnh yêu cầu. 

+ Phải lựa chọn đúng kháng sinh và đường cho thuốc thích hợp. Phải hiểu được xu 

hướng đề kháng kháng sinh tại địa phương mình. 

+ Phải sử dụng kháng sinh đúng liều lượng, đúng khoảng cách liều và đúng thời gian 

quy định. 

+ Phải có sự hiểu biết về thể trạng người bệnh, đặc biệt đối với các phụ nữ có thai, 

người già, người bị suy gan, suy thận… 

+ Phải biết các nguyên tắc chủ yếu về phối hợp kháng sinh. Kết hợp bừa bãi hoặc kết 

hợp quá nhiều kháng sinh có thể gia tăng độc tính, đối kháng dược lý và gia tăng đề 

kháng. 

+ Sử dụng kháng sinh dự phòng theo đúng nguyên tắc. 

+ Có chiến lược quay vòng kháng sinh hợp lý. 

- Thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn 

+ Ngăn ngừa lây truyền vi khuẩn đề kháng mạnh giữa người bệnh với người bệnh, 

giữa người bệnh với nhân viên y tế hoặc ngăn ngừa lây lan từ môi trường trong các 

cơ sở chăm sóc y tế bằng rửa tay và phòng ngừa bằng cách ly đối với người bệnh và 

nhân viên y tế mang các vi khuẩn đề kháng mạnh. 



 
 

+ Để sử dụng kháng sinh hợp lý và thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn các 

cơ sở y tế cần thành lập “Ban quản lý sử dụng kháng sinh” gồm có các thành viên là 

các nhà quản lý, các bác sỹ lâm sàng, dược sỹ lâm sàng, vi sinh lâm sàng, kiểm soát 

nhiễm khuẩn để phối hợp tốt giữa các hoạt động, xây dựng các hướng dẫn điều trị 

thích hợp. 
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Phần II. 

ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH NHIỄM KHUẨN 

Chương I 

NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP 

VIÊM PHẾ QUẢN CẤP Ở NGƯỜI LỚN 

1. ĐẠI CƯƠNG 

- Viêm phế quản cấp là tình trạng viêm nhiễm cấp tính của niêm mạc phế quản ở người 

trước đó không có tổn thương. Khi khỏi không để lại di chứng. Nguyên nhân thường 

do nhiễm virus, vi khuẩn hoặc cả hai loại. 

- Đây là bệnh lý nhiễm khuẩn hô hấp thường gặp nhất trong thực hành lâm sàng. Nhiều 

trường hợp viêm phế quản cấp tự khỏi mà không cần điều trị. 

- Viêm phế quản cấp cũng thường liên quan nhiều tới tình trạng dùng kháng sinh 

không phù hợp. Căn nguyên gây bệnh thường gặp nhất là do virus, tuy nhiên, nhiều 

nghiên cứu nhận thấy, có tới 70% số trường hợp viêm phế quản cấp được dùng kháng 

sinh. 

2. CHẨN ĐOÁN 

- Người bệnh thường không có sốt. 

- Ho khan hoặc có thể có khạc đờm trắng, màu xanh, màu vàng, hoặc đục như mủ. 

- Một số ít người bệnh có thể có khó thở. 

- Hầu hết các biểu hiện lâm sàng của viêm phế quản cấp thường kéo dài chừng 1 tuần 

thì hết, tuy nhiên, ho có thể kéo dài đến 20 ngày [1]. 

- X-quang phổi có ít giá trị trong chẩn đoán xác định viêm phế quản cấp. Nên chỉ định 

chụp X-quang phổi cho các người bệnh khi có một trong các dấu hiệu: tuổi > 75 [1]; 



 
 

mạch > 100 lần/phút, thở > 24 lần/phút, hoặc nhiệt độ > 38oC; hoặc khám phổi thấy 

ran ẩm, nổ, hội chứng đông đặc [2,3]. 

3. CĂN NGUYÊN VI SINH 

- Các căn nguyên thường gặp nhất gây viêm phế quản cấp là virus: influenza A và B, 

parainfluenza, corona virus (type 1-3), rhino virus, virus hợp bào hô hấp (respiratory 

syncytial virus), và metapneumo virus ở người; các vi khuẩn điển hình: Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis; vi khuẩn không điển 

hình: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae. Trong đó, M. 

pneumoniae và C. pneumoniae thường liên quan đến viêm phế quản cấp ở người trước 

đó hoàn toàn khỏe mạnh (Mức độ A). 

- Một số nguyên nhân khác: 

+ Hít phải hơi độc: Khói thuốc lá, chlore, amoniac, acid, dung môi công nghiệp, hơi 

độc chiến tranh. 

+ Yếu tố dị ứng: Viêm phế quản cấp xảy ra ở trẻ con giống như cơn hen phế quản, 

viêm phế quản cấp cũng hay xảy ra trên người hen, mày đay, phù Quink. 

- Các nguyên nhân thuận lợi của viêm phế quản cấp: 

+ Thay đổi thời tiết, nhiễm lạnh đột ngột. 

+ Cơ thể suy mòn, còi xương, suy dinh dưỡng ở trẻ em, suy giảm miễn dịch. 

+ Ứ đọng phổi do suy tim. 

+ Các bệnh của phổi như lao phổi và ung thư phổi. 

+ Môi trường sống ẩm thấp nhiều khói bụi. 

4. ĐIỀU TRỊ 

4.1. Điều trị bằng kháng sinh 

a) Kháng sinh cho viêm phế quản cấp 

- Hầu hết các trường hợp viêm phế quản cấp không cần dùng kháng sinh. 

- Chỉ dùng kháng sinh cho những trường hợp: (1) cải thiện lâm sàng chậm, hoặc không 

cải thiện; (2) ho khạc đờm mủ, đờm màu vàng, hoặc màu xanh, (3) người bệnh có 

kèm bệnh tim, phổi, thận, gan, thần kinh cơ, suy giảm miễn dịch; (4) người bệnh > 65 

tuổi có ho cấp tính kèm thêm 2 hoặc nhiều hơn các dấu hiệu sau; hoặc người bệnh trên 



 
 

80 tuổi kèm thêm 1 hoặc nhiều hơn các dấu hiệu sau: nhập viện trong 1 năm trước; có 

đái tháo đường typ 1 hoặc typ 2; tiền sử suy tim sung huyết; hiện đang dùng corticoid 

uống. 

- Thiếu bằng chứng về hiệu quả của điều trị kháng sinh thường quy cho viêm phế quản 

cấp. 

b) Lựa chọn kháng sinh nào cho các trường hợp viêm phế quản cấp 

- Nên chọn kháng sinh nhóm macrolid, hoặc doxycyclin cho những trường hợp viêm 

phế quản cấp ở người trước đó hoàn toàn khỏe mạnh; kháng sinh nhóm beta-lactam 

phối hợp với chất ức chế beta-lactamase hoặc nhóm quinolon nên được lựa chọn ban 

đầu trong điều trị các trường hợp viêm phế quản cấp có tiền sử dùng kháng sinh trong 

vòng 3 tháng gần đây, hoặc viêm phế quản cấp ở người có tuổi cao, có bệnh mạn tính 

kèm theo. 

- Khi hướng tới căn nguyên Mycoplasma pneumoniae hoặc Chlamydophila 

pneumoniae: 

+ Người bệnh đôi khi có viêm phế quản cấp do M. pneumoniae hoặc C. pneumoniae. 

Hướng tới chẩn đoán những căn nguyên này khi người bệnh có ho kéo dài và triệu 

chứng đường hô hấp trên điển hình. Tuy nhiên, điểm hạn chế là thiếu các phương tiện 

để chẩn đoán thường quy. 

+ Cả hai tác nhân này đều nhạy cảm với tetracyclin, macrolid, và fluoroquinolon. 

Trong thực hành lâm sàng, các kháng sinh này thường chỉ được khuyến cáo điều trị 

theo kinh nghiệm khi có những vụ dịch bùng phát. 

+ Influenza virus: Không có thuốc điều trị đặc hiệu, trong trường hợp nặng có thể 

dùng các thuốc ức chế neuraminidase (oseltamivir hoặc zanamivir). 

Để đạt hiệu quả tối ưu, thuốc nên được dùng ngay trong vòng 48 giờ kể từ khi bắt đầu 

có triệu chứng. 

+ Thời gian dùng kháng sinh: thường 7-10 ngày. 

Bảng II.1. Lựa chọn kháng sinh trong điều trị viêm phế quản cấp 

Tình huống lâm sàng Kháng sinh ưu tiên Kháng sinh thay thế 



 
 

Viêm phế quản cấp ở người 

hoàn toàn khỏe mạnh 

Macrolid, doxycyclin Beta-lactam 

Viêm phế quản cấp ở người 

có dùng kháng sinh trong 

vòng 3 tháng gần đây 

Beta-lactam phối hợp với 

chất ức chế beta-lactamase 

Macrolid, doxycyclin 

Viêm phế quản cấp ở người 

có bệnh mạn tính 

Beta-lactam phối hợp với 

chất ức chế beta-

lactamase, Quinolon 

Macrolid, doxycyclin 

4.2. Vai trò của thuốc giãn phế quản trong viêm phế quản cấp 

Chỉ dùng thuốc giãn phế quản điều trị viêm phế quản cấp khi nghe phổi thấy ran rít, 

ngáy. 

4.3. Các điều trị triệu chứng khác 

- Người bệnh nên uống nhiều nước giúp cải thiện việc ho, khạc đờm. 

- Không có thử nghiệm lâm sàng nào ủng hộ việc sử dụng thuốc long đờm. 

- Không hoặc có rất ít bằng chứng ủng hộ việc sử dụng thuốc giảm ho trong điều trị 

viêm phế quản cấp, do các thuốc giảm ho thường làm giảm việc bài tiết đờm, do vậy 

làm chậm sự phục hồi của người bệnh. 

- Khi điều trị tối ưu mà người bệnh còn ho nhiều, cần lưu ý tình trạng co thắt phế 

quản, hoặc cần lưu ý thêm các bệnh lý kèm theo như trào ngược dạ dày thực quản 

hoặc bệnh chưa được chẩn đoán chính xác. 

5. PHÒNG BỆNH 

- Loại bỏ yếu tố kích thích: Không hút thuốc, tránh khói bụi trong, ngoài nhà, môi 

trường ô nhiễm, giữ ấm vào mùa lạnh. 

- Tiêm vaccine phòng cúm, phế cầu, đặc biệt ở những trường hợp có bệnh phổi mạn 

tính, suy tim, cắt lách, tuổi  65. 

- Điều trị các nhiễm khuẩn tai mũi họng, răng hàm mặt, tình trạng suy giảm miễn dịch. 

- Vệ sinh răng miệng. 
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GIÃN PHẾ QUẢN 

1. ĐẠI CƯƠNG 

Giãn phế quản (Bronchiectasis) được định nghĩa là giãn không hồi phục một phần của 

cây phế quản, có thể giãn ở phế quản lớn trong khi phế quản nhỏ vẫn bình thường 

hoặc giãn ở phế quản nhỏ trong khi phế quản lớn bình thường. 

2. NGUYÊN NHÂN 

Bệnh có thể do nhiều nguyên nhân: giãn phế quản tiên phát hay bẩm sinh, giãn phế 

quản thứ phát do dị vật, u nội phế quản, sẹo cũ của các chấn thương, viêm nhiễm... 

Đợt bội nhiễm các loại vi khuẩn thường gặp: Streptococcus pneumoniae, Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escheria coli... 

3. TRIỆU CHỨNG 

3.1. Lâm sàng 

a) Triệu chứng toàn thân 



 
 

Triệu chứng toàn thân phụ thuộc vào mức độ, nguyên nhân và biến chứng của bệnh. 

Có thể có sút cân, thiếu máu... 

b) Triệu chứng cơ năng 

- Khạc đờm: Thường gặp, khạc đờm nhiều từ 500-1000 ml/24 giờ, đờm mủ, có khi 

hôi thối do vi khuẩn hiếm khí. Khi để lắng đờm có 3 lớp: lớp trên là bọt; lớp giữa là 

nhầy mủ; lớp dưới là mủ đục. Đợt cấp thường có sốt và khạc đờm nhiều. 

- Ho ra máu: Tái phát nhiều lần, kéo dài trong nhiều năm. 

- Khó thở: Biểu hiện của suy hô hấp, có thể có tím. 

- Đau ngực: Là dấu hiệu sớm của nhiễm khuẩn phổi ở vùng giãn phế quản. 

c) Triệu chứng thực thể 

- Khám phổi có thấy ran ẩm, ran phế quản ở những vùng có tổn thương. 

- Khám tai mũi họng: có thể thấy viêm mũi họng mạn tính, viêm xoang mạn tính. 

- Móng tay khum, ngón dùi trống. 

3.2. Triệu chứng cận lâm sàng 

a) X-quang phổi: Các tổn thương thường gặp 

- Các đám mờ hình ống biểu hiện của các phế quản bị lấp đầy chất nhầy. 

- Thành phế quản tạo thành các đường song song (đường ray). 

- Thể tích của thùy phổi có giãn phế quản nhỏ lại. 

- Có các ổ sáng nhỏ giống hình ảnh tổ ong, có thể có ổ sáng với mực nước ngang kích 

thước thường không quá 2 cm. 

- Hình ảnh viêm phổi tái diễn hàng năm xung quanh khu vực giãn phế quản. 

b) Chụp phế quản cản quang 

- Có thể thấy phế quản giãn hình trụ, hình túi, hình tràng hạt. 

c) Soi phế quản 

- Phát hiện dị vật, các phế quản bị gấp khúc, bị chít hẹp, xác định vị trí chảy máu và 

hút dịch phế quản tìm vi khuẩn. 

d) Chụp cắt lớp vi tính: Lớp mỏng, độ phân giải cao (tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán 

xác định giãn phế quản). Các dấu hiệu có thể gặp: 

- Đường kính trong của phế quản lớn hơn động mạch đi kèm. 



 
 

- Các phế quản không nhỏ dần - quy định là khi một phế quản trên một đoạn dài 2 cm 

có đường kính tương tự phế quản đã phân chia ra phế quản đó. 

- Các phế quản ở cách màng phổi thành ngực dưới 1 cm. 

- Các phế quản đi sát vào màng phổi trung thất. 

- Thành phế quản dày. 

e) Các xét nghiệm khác 

- Các xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn, nấm, trực khuẩn kháng cồn, kháng toan. 

- Làm điện tâm đồ để phát hiện sớm tâm phế mạn. 

4. ĐIỀU TRỊ 

4.1. Điều trị nội khoa 

- Dẫn lưu đờm mủ phế quản: hướng dẫn người bệnh cách ho khạc đờm và vỗ rung 

lồng ngực kết hợp với dẫn lưu theo tư thế. 

- Điều trị kháng sinh trong đợt cấp tính của giãn phế quản có bội nhiễm. 

- Điều trị triệu chứng: 

+ Thuốc giãn phế quản khi nghe phổi có ran rít, ngáy. 

+ Thở oxy trong đợt cấp khi có thiếu oxy máu. 

+ Uống đủ nước, truyền dịch để làm loãng đờm. 

+ Điều trị ho máu: Theo mức độ ho ra máu nhẹ, trung bình, nặng và rất nặng. 

4.2. Điều trị ngoại khoa: Cắt thùy phổi hoặc cắt một bên phổi. 

- Chỉ định: Giãn phế quản khu trú một thùy, một bên phổi (chỉ số FEV1 > 50%), ho 

máu nhiều lần, tắc do khối u. 

- Chống chỉ định: Giãn phế quản thể lan toả, có triệu chứng của suy hô hấp mạn tính. 

4.3. Điều trị kháng sinh (đợt cấp do nhiễm khuẩn) 

4.3.1. Lựa chọn kháng sinh ban đầu cho đợt cấp tính của giãn phế quản dùng đường 

uống hay đường tiêm tùy theo mức độ nhiễm khuẩn, tình hình kháng của vi khuẩn tại 

địa phương. Trường hợp nhiễm khuẩn nặng phải dùng phối hợp kháng sinh, thay đổi 

kháng sinh theo đáp ứng lâm sàng và kết quả kháng sinh đồ. 

4.3.2. Thường dùng phối hợp nhóm beta-lactam kết hợp với nhóm aminoglycosid 

hoặc nhóm quinolon: 



 
 

a) Penicilin G 1 triệu đơn vị, liều 10 - 50 triệu đơn vị/ngày tùy theo tình trạng và cân 

nặng của người bệnh, pha truyền tĩnh mạch chia 3 - 4 lần/ngày, kết hợp với: 

- 1 kháng sinh nhóm aminoglycosid: 

+ Gentamicin 80mg: 3-5 mg/kg/ngày tiêm bắp 1 lần hoặc 

+ Amikacin 500mg: 15 mg/kg/ngày pha truyền tĩnh mạch trong 250ml natri clorid 

0,9%. 

- Hoặc kết hợp với 1 kháng sinh nhóm quinolon: 

+ Levofloxacin 500mg - 750mg/ngày truyền tĩnh mạch, hoặc 

+ Moxifloxacin 400mg/ngày 

+ Ciprofloxacin 800 mg/ngày 

b) Nếu nghi vi khuẩn tiết beta-lactamase, lựa chọn các kháng sinh sau và kết hợp với 

kháng sinh nhóm aminoglycosid như mục a: 

- Amoxicilin-clavulanat: 3-6g chia 3-6 lần/ngày, tiêm tĩnh mạch, hoặc 

- Ampicilin-sulbactam:3-6g chia 3-6 lần/ngày, tiêm tĩnh mạch. 

c) Nếu nghi vi khuẩn Gram-âm thì dùng cephalosporin thế hệ 3 kết hợp với kháng 

sinh nhóm aminoglycosid, lựa chọn: 

- Cefotaxim 3 - 6 g/ngày, chia 2 đến 4 lần/ngày, hoặc 

- Ceftazidim 3 - 6 g/ngày, cứ 8 đến 12 giờ/lần 

d) Nếu người bệnh khạc đờm mủ thối (vi khuẩn kỵ khí) thì kết hợp nhóm beta-lactam 

(với thuốc và liều như mục a, b, c ở trên) với metronidazol: 

- Nhóm amoxicilin-clanvulanat với metronidazol liều 1-1,5g chia 2-3 lần/ngày, truyền 

tĩnh mạch, hoặc 

- Penicilin G + metronidazol 1-1,5g/ngày truyền tĩnh mạch. 

e) Nếu do nhiễm khuẩn mắc phải bệnh viện, khi chưa có kết quả kháng sinh đồ: 

- Có thể dùng kháng sinh: 

+ Ceftazidim 3 - 6g chia 3 lần/ngày, hoặc 

+ Piperacilin-tazobactam 4,5g x 3 lần/ngày, hoặc 

+ Imipenem 2 - 4g chia 3-4 lần/ngày, hoặc 

+ Meropenem 3 - 6g chia 3-4 lần/ngày 



 
 

- Kết hợp kháng sinh nhóm aminoglycosid hoặc quinolon, metronidazol như các mục 

ở trên. Điều chỉnh kháng sinh theo diễn biến lâm sàng và kết quả kháng sinh đồ. 

f) Nếu nghi ngờ do tụ cầu: 

- Lựa chọn: 

+ Oxacilin 6 - 12g/ngày, hoặc 

+ Vancomycin 1-2 g/ngày 

- Kết hợp với amikacin khi nghi do tụ cầu kháng thuốc. 

4.3.3 Thời gian dùng kháng sinh thông thường: 10 ngày đến 2 tuần. Những trường 

hợp giãn phế quản nặng, nhiễm vi khuẩn kháng thuốc: Thường cần dùng kháng sinh 

dài ngày hơn, hoặc bội nhiễm do trực khuẩn mủ xanh hoặc tụ cầu, thời gian dùng 

kháng sinh có thể tới 3 tuần. 

Chú ý xét nghiệm creatinin máu 2 lần trong một tuần đối với người bệnh có sử dụng 

thuốc nhóm aminoglycosid, vancomycin để phát hiện tác dụng gây suy thận của thuốc, 

đổi hoặc điều chỉnh liều nếu có suy thận. 

4.3.4 Nếu có hội chứng xoang phế quản (giãn phế quản và viêm đa xoang mạn 

tính): Uống erythromycin 10 mg/kg/ngày, chia 2 lần, kéo dài từ 6-24 tháng. Không 

dùng đồng thời với các thuốc nhóm xanthin (theophylin) do nguy cơ gây rối loạn nhịp 

tim (xoắn đỉnh). 

4.3.5 Với những trường hợp thường xuyên tái phát các đợt cấp tính (từ 2 lần trở 

lên trong 1 năm), có thể cân nhắc sử dụng phác đồ kháng sinh macrolid liều thấp 

(10mg/kg), dài ngày. 

5. DỰ PHÒNG 

- Không hút thuốc lá, thuốc lào, tránh môi trường có nhiều bụi khói. 

- Vệ sinh răng miệng, tai - mũi - họng. 

- Điều trị triệt để các ổ nhiễm khuẩn vùng tai mũi họng, răng miệng, các bệnh về 

đường hô hấp. 

- Tiêm phòng cúm hàng năm. 

- Điều trị sớm lao sơ nhiễm ở trẻ em. 

- Đề phòng và lấy sớm dị vật phế quản. 



 
 

- Rèn luyện thân thể thường xuyên. Giữ ấm cổ ngực, đề phòng các đợt bội nhiễm khi 

đã bị giãn phế quản. 
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ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH 

1. ĐẠI CƯƠNG 

Đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) là một tình trạng bệnh từ giai đoạn 

ổn định trở nên xấu đi đột ngột ngoài những biến đổi thông thường hàng ngày và đòi 

hỏi thay đổi cách điều trị thường quy ở người bệnh đã được chẩn đoán BPTNMT. 

2. CHẨN ĐOÁN 

a) Chẩn đoán xác định 

Người bệnh Người bệnh đã được chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đột nhiên 

xuất hiện một trong ba triệu chứng theo phân loại của Anthonisen 1987: 

- Tăng khó thở. 

- Tăng số lượng đờm. 

- Thay đổi màu sắc đờm: xanh, vàng và đờm mủ. 

b) Chẩn đoán phân loại đợt cấp 

- Type I (mức độ nặng): Nếu có đầy đủ cả ba triệu chứng. 

- Type II (mức độ trung bình): Nếu có hai trong ba triệu chứng. 

- Type III (mức độ nhẹ): Nếu có một triệu chứng và kèm theo một trong các triệu 

chứng phụ sau: Triệu chứng nhiễm khuẩn hô hấp trên trong vòng 5 ngày trước đó, sốt 



 
 

không do nguyên nhân khác, tăng ho hoặc khò khè hoặc tăng nhịp tim hay nhịp thở 

20% so với trạng thái bình thường. 

c) Chẩn đoán nguyên nhân gây đợt cấp 

- Nguyên nhân trực tiếp thường gặp nhất gây đợt cấp là nhiễm khuẩn khí phế quản 

phổi cấp do virus hoặc vi khuẩn (các vi khuẩn thường gặp là Streptococcus 

pneumoniae, Hemophilus influenzae và Moraxella catarrhalis). 

- Các nguyên nhân khác: Nhiễm lạnh, bụi ô nhiễm, khói, khí độc. 

- Không rõ nguyên nhân: 1/3 các trường hợp. 

3. ĐIỀU TRỊ 

a) Kháng sinh 

- Chỉ định dùng kháng sinh: Theo hướng dẫn của GOLD 2013, khuyến cáo chỉ sử 

dụng kháng sinh trong các trường hợp sau: 

+ Người bệnh typ I (Bằng chứng B). 

+ Người bệnh typ II (Bằng chứng C). 

+ Người bệnh cần thông khí nhân tạo (xâm nhập hoặc không xâm nhập) (Bằng chứng 

B). 

- Thời gian điều trị kháng sinh: Thời gian dùng kháng sinh 5-10 ngày, (Bằng chứng 

D). 

- Lựa chọn kháng sinh theo mức độ nặng của đợt cấp BPTNMT và cân nhắc trên tính 

kháng của vi khuẩn tại địa phương. Đường dùng của kháng sinh (uống hoặc tĩnh mạch) 

tùy vào tình trạng người bệnh có uống được không và dược động học của kháng sinh. 

Các phác đồ kinh nghiệm có thể sử dụng nhau sau: 

+ Đợt cấp mức độ nhẹ: Beta-lactam phối hợp với chất ức chế beta- lactamase 

(amoxicilin-clavulanat; ampicilin-sulbactam) 3g/ngày hoặc cefuroxim 1,5g/ngày 

hoặc moxifloxacin 400mg/ngày hoặc levofloxacin 750mg/ngày. 

+ Đợt cấp mức độ trung bình: Cefotaxim 1g x 3 lần/ngày hoặc ceftriaxon 1g x 3 

lần/ngày và phối hợp với amikacin 15mg/kg/ngày hoặc fluoroquinolon (ciprofloxacin 

1g/ngày uống, levofloxacin 500mg/ngày uống hoặc truyền TM...). 



 
 

+ Đợt cấp mức độ nặng và nguy kịch: Dùng kết hợp kháng sinh: nhóm cephalosporin 

thế hệ 3 (ceftazidim 3g/ngày) hoặc imipenem 50mg/kg/ngày kết hợp amikacin 

15mg/kg/ngày hoặc ciprofloxacin 800mg/ngày truyền TM chia 2 lần, levofloxacin 

750mg/ngày truyền TM. 

(Lưu ý: Liều lượng ở trên cần cân nhắc điều chỉnh phù hợp theo chức năng thận của 

người bệnh) 

- Trong trường hợp không đáp ứng (vẫn sốt, đờm vẫn vàng, tình trạng khó thở không 

cải thiện...) cần phải cấy đờm làm kháng sinh đồ. 

b) Điều trị đợt cấp mức độ nhẹ 

- Cho điều trị và tăng (nếu cần) liều thuốc giãn phế quản phun hít (ventolin, berodual, 

combivent) đến 4 - 6 lần/ngày. 

- Dùng thuốc giãn phế quản đường uống nếu không có thuốc đường phun hít: 

salbutamol 4 mg x 4 viên/ngày chia 4 lần hoặc terbutalin 5 mg x 2 viên/ngày. 

- Prednisolon uống 40 mg/ngày nếu tình trạng không cải thiện sau 1 giờ kể từ lúc tăng 

các loại thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh. 

- Sử dụng kháng sinh cho đợt cấp mức độ nhẹ xin xem ở mục a phía trên. 

c) Điều trị đợt cấp mức độ trung bình 

- Tiếp tục các biện pháp điều trị đã nêu ở trên. Theo dõi mạch huyết áp, nhịp thở, 

SpO2. 

- Thở oxy 1-2 lít/phút sao cho SpO2 > 90% và thử lại khí máu sau 30 phút nếu có điều 

kiện. 

- Tăng số lần xịt hoặc khí dung các thuốc giãn phế quản lên 6 - 8 lần với các thuốc 

giãn phế quản cường 2-adrenergic phối hợp với kháng cholinergic 

(albuterol/ipratropium, fenoterol/ipratropium). 

- Nếu không đáp ứng với các thuốc khí dung thì dùng salbutamol, terbutalin truyền 

tĩnh mạch với liều 0,5 - 2mg/giờ, điều chỉnh liều thuốc theo đáp ứng của người bệnh. 

Truyền bằng bơm tiêm điện hoặc bầu đếm giọt. 

- Methylprednisolon: 2 mg/kg/ngày tiêm tĩnh mạch chia 2 lần. 



 
 

- Nếu người bệnh chưa dùng theophylin, không có rối loạn nhịp tim và không có 

salbutamol hoặc terbutalin thì có thể dùng aminophylin 0,24g x 1 ống + 100 ml 

glucose 5% truyền tĩnh mạch trong 30 phút, sau đó chuyển sang liều duy trì. Tổng liều 

theophylin không quá 10mg/kg/24 giờ. Trong quá trình điều trị bằng theophylin cần 

lưu ý dấu hiệu ngộ độc của thuốc: buồn nôn, nôn, rối loạn nhịp tim, co giật, rối loạn 

tri giác. 

- Thông khí nhân tạo không xâm nhập (BiPAP) khi có ít nhất 2 tiêu chuẩn sau: 

+ Khó thở vừa tới nặng có co kéo cơ hô hấp phụ và hô hấp nghịch thường. 

+ Toan hô hấp nặng (pH: 7,25 - 7,30) và PaCO2 45 - 65 mmHg. 

+ Tần số thở > 25. 

- Nếu sau 60 phút TKNTKXN, các thông số PaCO2 tiếp tục tăng và PaO2 tiếp tục giảm 

hoặc các triệu chứng lâm sàng tiếp tục xấu đi thì cần chuyển sang thông khí nhân tạo 

xâm nhập. 

- Chống chỉ định TKNTKXN: 

+ Ngừng thở, ngủ gà, rối loạn ý thức, không hợp tác. 

+ Rối loạn huyết động: tụt huyết áp, loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim. 

+ Nguy cơ hít phải dịch dạ dày, đờm nhiều, dính. 

+ Mới phẫu thuật răng hàm mặt hoặc mổ dạ dày. 

+ Bỏng, chấn thương đầu, mặt, béo phì quá nhiều. 

- Sử dụng kháng sinh cho đợt cấp mức độ trung bình xin xem ở mục a phía trên. 

d) Đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có suy hô hấp nặng và nguy kịch 

- Thở oxy qua gọng kính oxy, giữ SpO2 90% - 92%. 

- Dùng thuốc giãn phế quản tại chỗ: 

+ Thuốc cường 2 giao cảm, khí dung qua mặt nạ 5 mg (salbutamol, terbutalin), nhắc 

lại tùy theo tình trạng BN, có thể khí dung nhiều lần. 

+ Thuốc kháng cholinergic: Ipratropium (0,5 mg) khí dung qua mặt nạ, nhắc lại nếu 

cần thiết. 

- Kết hợp truyền tĩnh mạch các thuốc cường 2 giao cảm (salbutamol, terbutalin). 



 
 

+ Tốc độ khởi đầu 0,1 mg/kg/phút, điều chỉnh liều theo đáp ứng của người bệnh (tăng 

tốc độ truyền 5 - 10 phút/lần cho tới khi có đáp ứng). 

+ Có thể dùng aminophylin 0,24g pha với 100ml dịch glucose 5%, truyền trong 30-

60 phút, sau đó truyền duy trì với liều 0,5 mg/kg/giờ. 

- Methylprednisolon 2 mg/kg/24 giờ tiêm tĩnh mạch chia 2 lần. 

Thở máy không xâm nhập 

- Nếu không có chống chỉ định. 

- Thường lựa chọn phương thức BiPAP: 

+ Bắt đầu với IPAP= 8 - 10 cmH2O; EPAP= 4 - 5 cmH2O. 

+ FiO2 điều chỉnh để có SpO2 > 92%. 

+ Điều chỉnh thông số: Tăng IPAP mỗi lần 2 cmH2O. 

- Mục tiêu: người bệnh dễ chịu, tần số thở < 30/phút, SpO2 > 92%, xét nghiệm không 

có nhiễm toan hô hấp. 

- Nếu thông khí không xâm nhập không hiệu quả hoặc có chống chỉ định: Đặt ống nội 

khí quản và thông khí nhân tạo qua ống nội khí quản. 

Thở máy xâm nhập 

- Phương thức: Nên chỉ định thông khí nhân tạo hỗ trợ/điều khiển thể tích 

+ Vt= 5 - 8 ml/kg. 

+ I/E= 1/3. 

+ Trigger 3-4 lít/phút. 

+ FiO2 lúc đầu đặt 100%, sau đó điều chỉnh theo oxy máu. 

+ PEEP= 5 cmH2O hoặc đặt bằng 0,5 auto-PEEP. 

- Các thông số được điều chỉnh để giữ Pplat < 30 cmH2O, auto-PEEP không tăng, 

SpO2 > 92%, pH máu trên 7,20. Duy trì tần số thở ở khoảng 20 lần/phút bằng thuốc 

an thần. 

- Trong trường hợp người bệnh khó thở nhiều, không thở theo máy, có thể chuyển 

sang thông khí điều khiển (thể tích hoặc áp lực). Tuy nhiên việc dùng an thần liều cao 

hoặc giãn cơ có thể làm khó cai thở máy. 



 
 

- Đánh giá tình trạng người bệnh hàng ngày để xem xét cai thở máy khi các yếu tố 

gây mất bù đã được điều trị ổn định. 

- Sử dụng kháng sinh cho đợt cấp mức độ nặng và nguy kịch xin xem ở mục a phía 

trên. 

Nếu người bệnh suy hô hấp nguy kịch 

- Bóp bóng qua mặt nạ với oxy 100%. 

- Đặt ống nội khí quản, thông khí nhân tạo xâm nhập. 

- Hút đờm qua nội khí quản. 

- Dùng thuốc giãn phế quản truyền tĩnh mạch. 

- Tiêm tĩnh mạch corticoid. 

- Dùng thuốc kháng sinh theo hướng dẫn trong mục a ở trên. 

TỪ VIẾT TẮT TRONG BÀI 

BiPAP  Bilevel Possitive Airway Pressure (Thông khí hai mức áp lực dương) 

BPTNMT  Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

EPAP  Expiratory Possitive Airway Pressure (Áp lực dương thở ra) 

FiO2  Fraction of inspired oxygen (nồng độ oxy trong hỗn hợp khí thở vào) 

IPAP  Inspiratory Possitive Airway Pressure (Áp lực dương hít vào) 

PEEP  Positive end-expiratory pressure (Áp lực dương cuối thì thở ra)  

TKNTKXN  Thông khí nhân tạo không xâm nhập 
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VIÊM PHỔI MẮC PHẢI Ở CỘNG ĐỒNG 

1. ĐẠI CƯƠNG 

- Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng (community acquired pneumonia) là tình trạng 

nhiễm khuẩn của nhu mô phổi xảy ra ở ngoài bệnh viện, bao gồm viêm phế nang, ống 

và túi phế nang, tiểu phế quản tận hoặc viêm tổ chức kẽ của phổi. 

- Tác nhân gây viêm phổi có thể là các vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm, nhưng 

không phải do trực khuẩn lao. 

- Tỉ lệ mắc chung của Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng khoảng 5.16-6.11/1000 người 

trong năm và tăng theo tuổi. Mùa hay gặp là mùa đông. Nam gặp nhiều hơn nữ. Tử 

vong do viêm phổi mắc phải ở cộng đồng hay gặp ở nhóm phải nhập viện điều trị, tỉ 

lệ tử vong chung lên tới 28% mỗi năm. 

2. NGUYÊN NHÂN 

- Nguyên nhân viêm phổi mắc phải ở cộng đồng tùy thuộc từng vùng địa lý, nhưng 

Streptococcus pneumoniae là nguyên nhân hay gặp nhất trên thế giới. 

- Vi khuẩn: S. pneumoniae, H. influenzae, M. pneumoniae, C. pneumoniae, 

Legionella, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter, Serratia spp., 

Proteus spp., và Acinetobacter spp., Streptococcus nhóm A, vi khuẩn kị khí, Neisseria 

meningitides, Francisella tularensis (tularemia), C. burnetii (Q fever), và Bacillus 

anthracis. 

- Virus: Influenza virus, Parainfluenza virus, respiratory syncytial virus, Adenovirus, 

Human metapneumovirus, Severe acute respiratory syndrome (SARS), coronavirus 



 
 

khác: Human coronavirus, HCoV-229E, HCoV-OC43, Hantavirus, Avian influenza, 

Varicella. 

- Nấm: Cryptococcus spp., Histoplasma capsulatum, Coccidioides spp., Aspergillus 

spp., Pneumocystis jirovecii. 

3. TRIỆU CHỨNG 

3.1. Lâm sàng 

a) Triệu chứng lâm sàng 

- Khởi phát đột ngột với sốt cao 39 - 40oC, rét run. 

- Đau ngực: Thường có, đôi khi là triệu chứng nổi bật, đau bên tổn thương. 

- Ho mới xuất hiện, tăng dần, lúc đầu ho khan, về sau ho có đờm đặc, màu vàng, xanh 

hoặc máu gỉ sắt. Có khi nôn, chướng bụng, đau bụng. 

- Khó thở: Thở nhanh, tím môi đầu chi. 

- Khám: 

+ Hội chứng nhiễm khuẩn: Sốt cao, hơi thở hôi, môi khô lưỡi bẩn. 

+ Hội chứng đông đặc ở phổi, ran ẩm, ran nổ bên tổn thương. 

+ Dấu hiệu gợi ý viêm phổi do phế cầu: Mụn Herpes ở mép, môi, cánh mũi… 

+ Trường hợp đặc biệt: Người nghiện rượu có thể có lú lẫn, trẻ con có co giật, người 

cao tuổi triệu chứng thường không rầm rộ, có khi bắt đầu bằng lú lẫn, mê sảng (tỷ lệ 

tử vong cao do suy hô hấp cấp, hạ nhiệt độ). 

+ Thể không điển hình: Biểu hiện ho khan, nhức đầu, đau cơ. Khám thường không rõ 

hội chứng đông đặc; thấy rải rác ran ẩm, ran nổ. X-quang phổi tổn thương không điển 

hình (mờ không đồng đều, giới hạn không rõ hình thùy). 

b) Chẩn đoán mức độ nặng: CURB 65 

- C: Rối loạn ý thức. 

- U: Ure > 7mmol/L 

- R: Tần số thở ≥ 30 lần/phút 

- B: Huyết áp: 

+ Huyết áp tâm thu < 90mmHg 

+ Hoặc huyết áp tâm trương ≤ 60mmHg 



 
 

- 65: Tuổi ≥ 65 

Đánh giá: Mỗi biểu hiện trên được tính 1 điểm, từ đó đánh giá mức độ nặng của viêm 

phổi như sau: 

- Viêm phổi nhẹ: CURB65 = 0-1 điểm: Có thể điều trị ngoại trú. 

- Viêm phổi trung bình: CURB65 = 2 điểm: Điều trị tại các khoa nội. 

- Viêm phổi nặng: CURB65 = 3-5 điểm: Điều trị tại khoa, trung tâm hô hấp, ICU. 

3.2. Cận lâm sàng 

- Công thức máu: Số lượng bạch cầu tăng >10 Giga/lít, bạch cầu đa nhân trung tính 

tăng trên 75%. Khi số lượng bạch cầu giảm < 4,5 Giga/lít: Hướng tới viêm phổi do 

virus. 

- Tốc độ lắng máu tăng, CRP tăng > 0,5 

- Cấy máu hoặc đờm có thể thấy vi khuẩn gây bệnh. 

- X-quang phổi: Đám mờ hình tam giác đỉnh ở phía rốn phổi, đáy ở phía ngoài hoặc 

các đám mờ có hình phế quản hơi, có thể mờ góc sườn hoành. 

- Chụp cắt lớp vi tính ngực: Có hội chứng lấp đầy phế nang với dấu hiệu phế quản 

hơi, thùy phổi viêm không giảm thể tích, bóng mờ phế nang hoặc mô kẽ, tổn thương 

mới xuất hiện ở một bên hoặc cả hai bên, có thể kèm theo tràn dịch màng phổi. 

4. ĐIỀU TRỊ 

4.1. Nguyên tắc chung 

- Xử trí tùy theo mức độ nặng. 

- Điều trị triệu chứng. 

- Điều trị nguyên nhân: Lựa chọn kháng sinh theo căn nguyên gây bệnh, nhưng ban 

đầu thường theo kinh nghiệm lâm sàng, yếu tố dịch tễ, mức độ nặng của bệnh, tuổi 

người bệnh, các bệnh kèm theo, các tương tác, tác dụng phụ của thuốc. 

- Thời gian dùng kháng sinh: Từ 7 đến 10 ngày nếu do các tác nhân gây viêm phổi 

điển hình, 14 ngày nếu do các tác nhân không điển hình, trực khuẩn mủ xanh. 

4.2. Điều trị 

a) Điều trị ngoại trú: CURB65: 0-1 điểm 

- Ở người bệnh khỏe mạnh không điều trị kháng sinh trong vòng 3 tháng gần đây: 



 
 

+ Amoxicilin 500 mg uống 3 lần/ngày. Hoặc amoxicilin 500 mg tiêm tĩnh mạch 3 

lần/ngày, nếu người bệnh không uống được. 

+ Hoặc macrolid: Erythromycin 2 g/ngày hoặc clarithromycin 500 mg x 2 lần/ngày 

+ Hoặc doxycylin 200 mg/ngày sau đó dùng 100 mg/ngày. 

- Ở người bệnh có bệnh phối hợp như: Suy tim, suy hô hấp, suy thận, suy gan, bệnh 

tiểu đường, bệnh ác tính, nghiện rượu, suy giảm miễn dịch hoặc dùng thuốc ức chế 

miễn dịch hoặc có điều trị kháng sinh trong vòng 3 tháng gần đây: 

+ Fluoroquinolon (moxifloxacin (400mg/ngày), gemifloxacin (500 - 700mg/ngày), 

hoặc levofloxacin (500-750mg/ngày). 

+ Hoặc kết hợp một Beta-lactam có tác dụng trên phế cầu {(Amoxicilin liều cao (1g 

x 3 lần/ngày) hoặc amoxicilin-clavulanat (1g x 3 lần/ngày), hoặc cefpodoxim (200mg 

2 lần/ngày), hoặc cefuroxim (500 mg x 2 lần/ngày)} với một macrolid (azithromycin 

500 mg/ngày trong ngày 1, tiếp theo 250/ngày trong 4 ngày hoặc clarithromycin 

500mg 2 lần/ngày) (có thể dùng doxycyclin thay thế cho macrolid). 

- Ở khu vực có tỉ lệ cao (125%) phế cầu đề kháng với macrolid (MIC 16 mg/mL) 

người bệnh không có bệnh phối hợp: Sử dụng phác đồ trên. 

- Đảm bảo cân bằng nước - điện giải và thăng bằng kiềm - toan. 

b) Điều trị viêm phổi trung bình: CURB65= 2 điểm 

- Kháng sinh: 

+ Amoxicilin 1g uống 3 lần/ngày phối hợp với clarithromycin 500mg uống 2 lần/ngày. 

+ Hoặc nếu người bệnh không uống được: Amoxicilin 1g tiêm tĩnh mạch 3 lần/ngày 

hoặc tiêm tĩnh mạch benzylpenicilin (penicilin G) 1-2 triệu đơn vị 4 lần/ngày kết hợp 

với clarithromycin 500 mg tiêm tĩnh mạch 2 lần/ngày. 

+ Hoặc một beta-lactam (cefotaxim (1g x 3 lần/ngày), ceftriaxone (1g x 2 lần/ngày), 

hoặc ampicilin-sulbactam (1,2g x 3 lần/ngày) kết hợp với macrolid hoặc một 

fluoroquinolon đường hô hấp. (Liều dùng macrolid và quinolon tùy thuộc vào thuốc 

sử dụng). 

+ Với người bệnh dị ứng penicilin sử dụng một fluoroquinolon đường hô hấp và một 

aztreonam. (Liều dùng macrolid và quinolon tùy thuộc vào thuốc sử dụng). 



 
 

+ Với trường hợp nghi do Pseudomonas: Sử dụng kháng sinh vừa có tác dụng với phế 

cầu và Pseudomonas: Các beta-lactam như piperacilin-tazobactam (4,5g x 3 

lần/ngày), cefepim (1g x 3 lần/ngày), imipenem (1gx 3 lần/ngày), hoặc meropenem 

(1g x 3 lần/ngày) kết hợp với: 

Hoặc ciprofloxacin (400mg) hoặc levofloxacin (750 mg). 

Hoặc một aminoglycosid (liều aminoglycosid phụ thuộc vào thuốc sử dụng) và 

azithromycin (0,5g/ngày). 

Hoặc với một aminoglycosid và một fluoroquinolon có tác dụng với phế cầu (với 

người bệnh dị ứng penicilin thay kháng sinh nhóm beta- lactam bằng nhóm 

aztreonam) (Liều dùng các thuốc phụ thuộc vào thuốc được lựa chọn). 

+ Với trường hợp nghi do tụ cầu vàng kháng methicilin xem xét thêm vancomycin 

(1g mỗi 12h) hoặc linezolid (600mg/12 giờ). 

- Đảm bảo cân bằng nước - điện giải và thăng bằng kiềm - toan. 

- Dùng thuốc hạ sốt khi nhiệt độ > 38,5oC. 

c) Điều trị viêm phổi nặng: CURB65= 3-5 điểm 

- Kháng sinh 

+ Amoxicilin-clavulanat 1-2g tiêm tĩnh mạch 3 lần/ngày phối hợp với clarithromycin 

500 mg tiêm tĩnh mạch 2 lần/ngày. 

+ Hoặc benzylpenicilin (penicilin G) 1- 2g tiêm tĩnh mạch 4 lần/ngày kết hợp với 

levofloxacin 500 mg đường tĩnh mạch 2 lần/ngày hoặc ciprofloxacin 400 mg đường 

tĩnh mạch 2 lần/ngày. 

+ Hoặc cefuroxim 1,5g đường tĩnh mạch 3 lần/ngày hoặc cefotaxim 1g đường tĩnh 

mạch 3 lần/ngày hoặc ceftriaxon 2 g đường tĩnh mạch liều duy nhất kết hợp với 

clarithromycin 500 mg đường tĩnh mạch 2 lần/ngày. 

+ Nếu nghi ngờ Legionella xem xét bổ sung levofloxacin (750mg/ngày) 

+ Với người bệnh dị ứng penicilin sử dụng một fluoroquinolon đường hô hấp và một 

aztreonam (liều dùng tùy thuộc thuốc sử dụng) 

+ Với trường hợp nghi do Pseudomonas: Sử dụng kháng sinh vừa có tác dụng với phế 

cầu và Pseudomonas: Beta-lactam (piperacilin- tazobactam (4,5g x 3lần/ngày), 



 
 

cefepim (1g x 3lần/ngày), imipenem (1g x 3lần/ngày), hoặc meropenem (1g x 

3lần/ngày), kết hợp với: 

Hoặc ciprofloxacin (400mg) hoặc levofloxacin (750 mg). Hoặc một aminoglycosid 

và azithromycin (0,5g/ngày). 

Hoặc với một aminoglycosid và một fluoroquinolon có tác dụng với phế cầu (với 

người bệnh dị ứng penicilin thay kháng sinh nhóm beta- lactam bằng nhóm aztreonam 

) (Liều dùng các thuốc phụ thuộc vào thuốc được lựa chọn). 

+ Với trường hợp nghi do tụ cầu vàng kháng methicilin xem xét thêm vancomycin 

(1g/12 giờ) hoặc linezolid (600mg/12 giờ). 

- Thở oxy, thông khí nhân tạo nếu cần, đảm bảo huyết động, điều trị các biến chứng 

nếu có. 

d) Điều trị một số viêm phổi đặc biệt (Phác đồ điều trị cho người bệnh nặng khoảng 

60 kg) 

- Viêm phổi do Pseudomonas aeruginosa: 

+ Ceftazidim 2g x 3lần/ngày + gentamicin hoặc tobramycin hoặc amikacin với liều 

thích hợp. 

+ Liệu pháp thay thế: Ciprofloxacin 500 mg x 2 lần/ngày + piperacilin 4g x 3 lần/ngày 

+ gentamicin hoặc tobramycin hoặc amikacin với liều thích hợp. 

- Viêm phổi do Legionella: 

+ Clarithromycin 0,5g x 2 lần/ngày ± rifampicin 0,6g x 1- 2lần/ngày x 14 - 21 ngày. 

+ Hoặc fluoroquinolon (ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin). 

- Viêm phổi do tụ cầu vàng: 

+ Tụ cầu vàng nhạy cảm với methicilin: Oxacilin 1g x 2 lần /ngày ± rifampicin 0,6g 

x 1- 2 lần/ngày. 

+ Viêm phổi do tụ cầu vàng kháng với methicilin: Vancomycin 1g x 2 lần/ngày. 

- Viêm phổi do virus cúm: 

+ Điều trị triệu chứng là chính: Hạ sốt, giảm đau. 

+ Oseltamivir. 

+ Dùng kháng sinh khi có biểu hiện bội nhiễm vi khuẩn. 



 
 

- Một số viêm phổi khác: 

+ Do nấm: Dùng một số thuốc chống nấm như: Amphotericin B, itraconazol. 

+ Pneumocystis carinii: Co-trimoxazol. Trong trường hợp suy hô hấp: Prednisolon 

(uống hoặc tĩnh mạch). 

+ Do amíp: Metronidazol. 

5. PHÒNG BỆNH 

- Điều trị tốt các ổ nhiễm khuẩn tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Tiêm vaccine phòng cúm mỗi năm 1 lần, phòng phế cầu 5 năm 1 lần cho những 

trường hợp có bệnh phổi mạn tính, suy tim, tuổi trên 65 hoặc đã cắt lách. 

- Loại bỏ những yếu tố kích thích độc hại: Thuốc lá, thuốc lào. 

- Giữ ấm cổ, ngực trong mùa lạnh. 
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SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ EM 

1. ĐẠI CƯƠNG 

Viêm phổi cộng đồng hay còn gọi là viêm phổi mắc phải tại cộng đồng là nhiễm khuẩn 

cấp tính (dưới 14 ngày) gây tổn thương nhu mô phổi, kèm theo các dấu hiệu ho, khó 

thở nhịp thở nhanh và rút lõm lồng ngực, đạu ngực... Các triệu chứng này thay đổi 

theo tuổi (Khuyến cáo 5.1 - Phụ lục 1) 

Viêm phổi cộng đồng ở trẻ em là bệnh lý phổ biến có tỷ lệ mắc và tử vong cao, đặc 

biệt là trẻ dưới 5 tuổi. 

Theo thống kê của WHO (năm 2000) trung bình mỗi trẻ mắc 0,28 đợt/trẻ/năm.(9) 

(Bảng II.2). 

 

Bảng II.2. Tỷ lệ mới mắc VPCĐ hàng năm ở trẻ < 5 tuổi theo khu vực trên thế 

giới (WHO) 

Địa dư 
Số trẻ < 5 tuổi 

(triệu) 

Tỷ lệ mới mắc 

(Đợt/trẻ/năm) 

Số trẻ mắc /năm 

(triệu) 

Châu Phi 105,62 0,33 35,13 

Châu Mĩ 75,78 0,10 7,84 

Trung Đông 69,77 0,28 19,67 

Châu Âu 51,96 0,06 3,03 

Đông Nam châu Á 168,74 0,36 60,95 

Tây Thái Bình Dương 133,05 0,22 29,07 

Các nước đang phát triển 523,31 0,29 151,76 

Các nước phát triển 81,61 0,05 4,08 

Như vậy ở các nước đang phát triển có tỷ lệ mắc cao gấp 5 lần các nước phát triển. 

Nếu chọn 15 nước có tỷ lệ mắc viêm phổi hàng năm cao nhất thì đứng hàng đầu là Ấn 

Độ, Trung Quốc và Pakistan. Việt Nam đứng thứ 9 (9) (Bảng II.3). 

Ước tính tử vong do viêm phổi ở trẻ em < 5 tuổi trên thế giới là 0,26 trẻ/1000 trẻ sơ 

sinh sống. Như vậy hàng năm có khoảng 1,8 triệu trẻ tử vong do viêm phổi (không kể 



 
 

viêm phổi sơ sinh: Ước tính khoảng 300.000 trẻ sơ sinh viêm phổi tử vong hàng năm) 

(15). 

Sau đây là bảng thống kê 15 nước có tỷ lệ mắc và tử vong do viêm phổi cao nhất 

(Bảng II.3 và Bảng II.4). 

Bảng II.3. 15 nước có số trẻ mắc viêm phổi cao nhất 

Tên nước Số trẻ mới mắc 

(triệu) 

Tỷ lệ đợt/trẻ/năm 

Ấn Độ  

Trung Quốc  

Pakistan  

Bangladesh  

Nigeria  

Indonesia  

Ethiopia 

CHDCND Congo  

Việt Nam  

Philippines 

Sudan  

Afganistan  

Tanzania  

Myanma  

Brazil 

43,0 

21,1 

9,8 

6,4 

6,1 

6,0 

3,9 

3,9 

2,9 

2,7 

2,0 

2,0 

1,9 

1,8 

1,8 

0,37 

0,22 

0,41 

0,41 

0,34 

0,28 

0,35 

0,39 

0,35 

0,27 

0,48 

0,45 

0,33 

0,43 

0,11 

 

Bảng II.4. 15 nước có số trẻ tử vong do viêm phổi cao nhất 

Tên nước Số trẻ tử vong (nghìn) Tỷ lệ tử vong/10.000 trẻ 

Ấn độ 

Nigeria 

CHDCND Congo 

Ethiopia  

408 

204 

126 

112 

32,2 

84,7 

110,1 

84,6 



 
 

Pakistan  

Afganistan  

Trung Quốc  

Bangladesh  

Angola  

Nigeria  

Uganda  

Tanzania  

Mali 

Kenya 

Bunkina Faso 

91 

87 

74 

50 

47 

46 

38 

36 

32 

30 

25 

48,1 

185,9 

8,6 

26,6 

157,1 

173,9 

67,6 

52,6 

147,8 

50,3 

99,4 

Ở Việt Nam theo thống kê của các cơ sở y tế viêm phổi là nguyên nhân hàng đầu mà 

trẻ em đến khám và điều trị tại các bệnh viện và cũng là nguyên nhân tử vong hàng 

đầu trong số tử vong ở trẻ em. 

Theo số liệu báo cáo năm 2004 của UNICEF và WHO thì nước ta có khoảng 7,9 triệu 

trẻ < 5 tuổi và với tỷ lệ tử vong chung là 23‰ thì mỗi năm có khoảng 38.000 trẻ tử 

vong trong đó viêm phổi chiếm 12% trường hợp. Như vậy mỗi năm có khoảng 4500 

trẻ < 5 tuổi tử vong do viêm phổi (5). 

2. NGUYÊN NHÂN 

2.1. Vi khuẩn: 

Nguyên nhân thường gặp gây viêm phổi ở trẻ em đặc biệt ở các nước đang phát triển 

là vi khuẩn. Vi khuẩn thường gặp nhất là Streptococcus pneumoniae (phế cầu) chiếm 

khoảng 30 - 35% trường hợp. Tiếp đến là Hemophilus influenzae (khoảng 10 - 30%), 

sau đó là các loại vi khuẩn khác (Branhamella catarrhalis, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pyogens...) (5,16). 

- Ở trẻ nhỏ < 2 tháng tuổi còn có thể do các vi khuẩn Gram âm đường ruột như 

Klebsiella pneumoniae, E. coli, Proteus... 

- Ở trẻ lớn 5 - 15 tuổi có thể do Mycoplasma pneumoniae, Clammydia pneumoniae, 

Legionella pneumophila...(thường gây viêm phổi không điển hình) 



 
 

2.2. Virus: 

Những virus thường gặp gây viêm phổi ở trẻ em là virus hợp bào hô hấp (Respiratory 

Syncitral virus= RSV), sau đó là các virus cúm A,B, á cúm Adenovirus, 

Metapneumovirus, Severe acute Respiratory Syndrome= SARS). Nhiễm virus đường 

hô hấp làm tăng nguy cơ viêm phổi do vi khuẩn hoặc có thể kết hợp viêm phổi do 

virus và vi khuẩn (tỷ lệ này vào khoảng 20 - 30%). 

2.3. Ký sinh trùng và nấm 

Viêm phổi ở trẻ em có thể do Pneumocystis carinii, Toxoplasma, Histoplasma, 

Candida spp... 

3. CHẨN ĐOÁN 

Chẩn đoán viêm phổi cộng đồng ở trẻ em chủ yếu dựa vào dấu hiệu lâm sàng kết hợp 

X-quang phổi và một số xét nghiệm khác nếu có điều kiện. 

3.1. Dựa vào lâm sàng: Theo nghiên cứu của TCYTTG viêm phổi cộng đồng ở trẻ 

em thường có những dấu hiệu sau: (Khuyến cáo 5.1 - Phụ lục 1). 

- Sốt: Dấu hiệu thường gặp nhưng độ đặc hiệu không cao vì sốt có thể do nhiều nguyên 

nhân. Sốt có thể có ở nhiều bệnh, chứng tỏ trẻ có biểu hiện nhiễm khuẩn trong đó có 

viêm phổi. 

- Ho: Dấu hiệu thường gặp và có độ đặc hiệu cao trong các bệnh đường hô hấp trong 

đó có viêm phổi 

- Thở nhanh: Dấu hiệu thường gặp và là dấu hiệu sớm để chẩn đoán viêm phổi ở trẻ 

em tại cộng đồng vì có độ nhạy và độ đặc hiệu cao (Khuyến cáo 5.1 - Phụ lục 1). Theo 

TCYTTG ngưỡng thở nhanh của trẻ em được quy định như sau: 

+ Đối với trẻ < 2 tháng tuổi: ≥ 60 lần/phút là thở nhanh. 

+ Đối với trẻ 2 - 12 tháng tuổi: ≥ 50 lần/phút là thở nhanh. 

+ Trẻ từ 1 - 5 tuổi: ≥ 40 lần/phút là thở nhanh. 

- Cần lưu ý: Đếm nhịp thở khi trẻ nằm yên hoặc lúc ngủ, phải đếm trọn 1 phút. Đối 

với trẻ < 2 tháng tuổi phải đếm 2 lần vì trẻ nhỏ thở không đều, nếu cả 2 lần đếm mà 

nhịp thở đều ≥ 60 lần/phút thì mới có giá trị. 



 
 

- Rút lõm lồng ngực: Là dấu hiệu của viêm phổi nặng. Để phát hiện dấu hiệu này cần 

nhìn vào phần dưới lồng ngực (1/3 dưới) thấy lồng ngực lõm vào khi trẻ thở vào. Nếu 

chỉ phần mềm giữa các xương sườn hoặc vùng trên xương đòn rút lõm thì chưa phải 

rút lõm lồng ngực. 

- Ở trẻ < 2 tháng tuổi nếu chỉ rút lõm nhẹ thì chưa có giá trị vì lồng ngực ở trẻ nhỏ lứa 

tuổi này còn mềm, khi thở bình thường cũng có thể hơi bị rút lõm. 

Vì vậy ở lứa tuổi này khi rút lõm lồng ngực mạnh (lõm sâu và dễ nhìn thấy) mới có 

giá trị chẩn đoán (8). 

- Ran ẩm nhỏ hạt: Nghe phổi có ran ẩm nhỏ hạt là dấu hiệu của viêm phổi tuy nhiên 

độ nhạy thấp so với viêm phổi được xác định bằng hình ảnh X-quang. 

3.2. Hình ảnh X-quang phổi 

Chụp X-quang phổi là phương pháp để xác định các tổn thương phổi trong đó có viêm 

phổi. Tuy nhiên không phải các trường hợp viêm phổi được chẩn đoán trên lâm sàng 

nào cũng có dấu hiệu tổn thương trên phim X-quang phổi tương ứng và ngược lại. Vì 

vậy không nhất thiết các trường hợp viêm phổi cộng đồng nào cũng cần chụp X-quang 

phổi mà chỉ chụp X-quang phổi khi cần thiết (trường hợp viêm phổi nặng cần điều trị 

tại bệnh viện) (Khuyến cáo 5.2 - Phụ lục 1). 

3.3. Các xét nghiệm cận lâm sàng khác (nếu có điều kiện): Cấy máu, cấy dịch tỵ 

hầu, đờm, dịch màng phổi, dịch khí - phế quản qua ống nội khí quản, qua nội soi phế 

quản để tìm vi khuẩn gây bệnh, làm kháng sinh đồ; xét nghiệm PCR tìm nguyên nhân 

virus, nguyên nhân gây viêm phổi không điển hình như M. pneumoniae, Chlamydia... 

- Các xét nghiệm này chỉ có thể làm được tại các bệnh viện có điều kiện. 

(Khuyến cáo 5.4 và khuyến cáo 5.5 - Phụ lục 1) 

4. PHÂN LOẠI THEO MỨC ĐỘ NẶNG NHẸ (THEO PHÂN LOẠI CỦA 

TCYTTG) 

4.1. Không viêm phổi (Ho, cảm lạnh) 

- Trẻ có các dấu hiệu sau: 

+ Ho 

+ Chảy mũi 



 
 

+ Ngạt mũi 

+ Sốt hoặc không 

- Và không có các dấu hiệu sau: 

+ Thở nhanh 

+ Rút lõm lồng ngực 

+ Thở rít khi nằm yên 

+ Và các dấu hiệu nguy hiểm khác 

4.2. Viêm phổi (viêm phổi nhẹ) 

- Trẻ có các triệu chứng 

+ Ho hoặc khó thở nhẹ 

+ Sốt 

+ Thở nhanh 

+ Có thể nghe thấy ran ẩm hoặc không 

- Không có các triệu chứng của viêm phổi nặng như: 

+ Rút lõm lồng ngực 

+ Phập phồng cánh mũi 

+ Thở rên: ở trẻ < 2 tháng tuổi 

+ Tím tái và các dấu hiệu nguy hiểm khác 

Lưu ý: Đối với trẻ nhỏ < 2 tháng tuổi tất cả các trường hợp viêm phổi ở lứa tuổi này 

đều là nặng và phải vào bệnh viện để điều trị và theo dõi. 

4.3. Viêm phổi nặng 

- Trẻ có các dấu hiệu: 

+ Ho 

+ Thở nhanh hoặc khó thở 

+ Rút lõm lồng ngực 

+ Phập phồng cánh mũi 

+ Thở rên (trẻ < 2 tháng tuổi) 

+ Có thể có dấu hiệu tím tái nhẹ 

+ Có ran ẩm hoặc không 



 
 

+ X-quang phổi có thể thấy tổn thương hoặc không 

- Không có các dấu hiệu nguy hiểm của viêm phổi rất nặng (Tím tái nặng, suy hô hấp 

nặng, không uống được, ngủ li bì khó đánh thức, co giật hoặc hôn mê...). 

4.4. Viêm phổi rất nặng 

- Trẻ có thể có các triệu chứng của viêm phổi hoặc viêm phổi nặng. 

- Có thêm 1 trong các dấu hiệu nguy hiểm sau đây: 

+ Tím tái nặng 

+ Không uống được 

+ Ngủ li bì khó đánh thức 

+ Thở rít khi nằm yên 

+ Co giật hoặc hôn mê 

+ Tình trạng suy dinh dưỡng nặng 

Cần theo dõi thường xuyên để phát hiện các biến chứng, nghe phổi để phát hiện ran 

ẩm nhỏ hạt, tiếng thổi ống, rì rào phế nang giảm, tiếng cọ màng phổi... Và chụp X 

quang phổi để phát hiện các tổn thương nặng của viêm phổi và biến chứng như tràn 

dịch màng phổi, tràn khí màng phổi, áp xe phổi... để điều trị kịp thời. 

5. ĐIỀU TRỊ 

Điều trị viêm phổi do vi khuẩn chủ yếu là sử dụng kháng sinh sau đó là các điều trị 

hỗ trợ khác. 

5.1. Vì sao phải dùng kháng sinh cho tất cả các trẻ viêm phổi 

- Về nguyên tắc viêm phổi do vi khuẩn bắt buộc phải dùng kháng sinh điều trị, viêm 

phổi do virus đơn thuần thì kháng sinh không có tác dụng. Tuy nhiên trong thực tế rất 

khó phân biệt viêm phổi do vi khuẩn hay virus hoặc có sự kết hợp giữa virus với vi 

khuẩn kể cả dựa vào lâm sàng, X-quang hay xét nghiệm khác. 

- Ngay cả khi cấy vi khuẩn âm tính cũng khó có thể loại trừ được viêm phổi do vi 

khuẩn. Vì vậy WHO khuyến cáo nên dùng kháng sinh để điều trị cho tất cả các trường 

hợp viêm phổi ở trẻ em. (Khuyến cáo 5.6 - Phụ lục 1). 

5.2. Cơ sở để lựa chọn kháng sinh trong điều trị viêm phổi ở cộng đồng 



 
 

Việc lựa chọn kháng sinh trong điều trị viêm phổi lý tưởng nhất là dựa vào kết quả 

nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ để chọn kháng sinh thích hợp. Tuy nhiên 

trong thực tế khó thực hiện vì: 

+ Việc lấy bệnh phẩm để nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ rất khó khăn, đặc 

biệt là tại cộng đồng 

+ Thời gian chờ kết quả xét nghiệm mới quyết định điều trị là không kịp thời, nhất là 

những trường hợp viêm phổi nặng cần điều trị cấp cứu. 

Vì vậy việc lựa chọn kháng sinh điều trị viêm phổi ở trẻ em chủ yếu dựa vào đặc điểm 

lâm sàng, lứa tuổi, tình trạng miễn dịch, mức độ nặng nhẹ của bệnh cũng như tình 

hình kháng kháng sinh của các vi khuẩn gây bệnh thường gặp để có quyết định thích 

hợp. 

Theo tuổi và nguyên nhân: 

+ Đối với trẻ sơ sinh và < 2 tháng tuổi: Nguyên nhân thường gặp là liên cầu B, tụ cầu, 

vi khuẩn Gram-âm, phế cầu (S. pneumoniae) và H. influenzae. 

+ Trẻ từ 2 tháng đến 5 tuổi nguyên nhân hay gặp là phế cầu (S. pneumoniae) và H. 

influenzae. 

+ Trẻ trên 5 tuổi ngoài S. pneumoniae và H. influenzae còn có thêm Mycoplasma 

pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila... (6). 

- Theo tình trạng miễn dịch: Trẻ bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh hay mắc phải đặc 

biệt là trẻ bị HIV - AIDS thường bị viêm phổi do kí sinh trùng như Pneumocystis 

carini., Toxoplasma, do nấm như Candida spp, Cryptococcus spp, hoặc do virus như 

Cytomegalo virus, Herpes simplex hoặc do vi khuẩn như S. aureus, các vi khuẩn 

Gram-âm và Legionella spp. 

- Theo mức độ nặng nhẹ của bệnh 

Các trường hợp viêm phổi nặng và rất nặng (suy hô hấp, sốc, tím tái, bỏ bú, không 

uống được, ngủ li bì khó đánh thức, co giật, hôn mê hoặc tình trạng suy dinh dưỡng 

nặng...thường là do các vi khuẩn Gram-âm hoặc tụ cầu nhiều hơn là do phế cầu và H. 

influenzae. 

- Theo mức độ kháng thuốc 



 
 

Mức độ kháng kháng sinh tùy theo từng địa phương, từng vùng (thành thị có tỷ lệ 

kháng kháng sinh cao hơn ở nông thôn, ở bệnh viện tỷ lệ kháng thuốc cao hơn ở cộng 

đồng, ở nơi lạm dụng sử dụng kháng sinh có tỷ lệ kháng thuốc cao hơn nơi sử dụng 

kháng sinh an toàn và hợp lý...) (6). 

Ở Việt Nam tình hình kháng kháng sinh của 3 vi khuẩn thường gặp gây viêm phổi ở 

trẻ em (xem Bảng II.5 - ASTS 2003 - 2004). 

Mặc dù nghiên cứu trong phòng xét nghiệm thì tỷ lệ kháng kháng sinh của các vi 

khuẩn gây viêm phổi ở trẻ em là khá cao, nhưng trong thực tế lâm sàng nghiên cứu y 

học bằng chứng thì một số kháng sinh như penicilin, ampicilin, gentamycin và 

chloramphenicol...vẫn có tác dụng trong điều trị viêm phổi cộng đồng, kể cả Co-

trimoxazol (1,4). Vì vậy các thầy thuốc cần phân tích các đặc điểm nói trên để lựa 

chọn kháng sinh phù hợp. 

Bảng II.5. Tình hình kháng kháng sinh của 3 vi khuẩn thường gặp gây viêm phổi 

ở trẻ em 

Kháng sinh S. pneumoniae (%) H. influenzae (%) M. catarrhalis 

Penicilin  

Ampicilin  

Cephalothin  

Cefuroxime 

Erythromycin  

Cefortaxim  

Gentamycin  

Cotrimoxazole  

Chloramphenicol 

8,4% 

0 

14,5 

- 

64,6 

0 

- 

62,9 

31,9 

- 

84,6 

64,3 

50,0 

13,2 

2,6 

35,1 

88,6 

73,2 

- 

24,2 

6,8 

1,7 

17,3 

4,9 

8,3 

65,8 

65,8 

5.3. Hướng lựa chọn kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em 

a) Viêm phổi trẻ sơ sinh và < 2 tháng tuổi 

- Ở trẻ sơ sinh và dưới 2 tháng tuổi, tất cả các trường hợp viêm phổi đều là nặng và 

phải đưa trẻ đến bệnh viện để theo dõi và điều trị: 

+ Benzyl penicilin 50mg/kg/ngày (TM) chia 4 lần hoặc 



 
 

+ Ampicilin 100 - 150 mg/kg/ngày kết hợp với gentamycin 5-7,5 mg/kg/ngày (TB 

hoặc TM) dùng 1 lần trong ngày. Một đợt điều trị từ 5 -10 ngày. 

- Trong trường hợp viêm phổi rất nặng có thể dùng: 

+ Cefotaxim 100 - 150 mg/kg/ngày (tiêm TM) chia 3-4 lần trong ngày. 

b) Viêm phổi ở trẻ 2 tháng - 5 tuổi 

- Viêm phổi (không nặng) 

Kháng sinh uống vẫn đảm bảo an toàn và hiệu quả trong điều trị viêm phổi cộng đồng 

ở trẻ em kể cả một số trường hợp nặng. (Khuyến cáo 5.8 - Phụ lục 1). Lúc đầu có thể 

dùng: 

+ Co-trimoxazol 50mg/kg/ngày chia 2 lần (uống) ở nơi vi khuẩn S. pneumoniae chưa 

kháng nhiều với thuốc này. 

+ Amoxycilin 45mg/kg/ngày (uống) chia làm 3 lần. Theo dõi 2 - 3 ngày nếu tình trạng 

bệnh đỡ thì tiếp tục điều trị đủ từ 5 - 7 ngày. Thời gian dùng kháng sinh cho trẻ viêm 

phổi ít nhất là 5 ngày (Khuyến cáo 5.10 - Phụ lục 1). Nếu không đỡ hoặc nặng thêm 

thì điều trị như viêm phổi nặng. 

Ở những nơi tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn S. pneumoniae cao có thể tăng 

liều lượng amoxycilin lên 75mg/kg/ngày hoặc 90mg/kg/ngày chia 2 lần trong ngày. 

+ Trường hợp vi khuẩn H. influenzae và B. catarrhalis sinh beta- lactamase cao có 

thể thay thế bằng amoxicillin-clavulanat. 

- Viêm phổi nặng 

+ Benzyl penicilin 50mg/kg/lần (TM) ngày dùng 4-6 lần. 

+ Ampicilin 100 - 150 mg/kg/ngày. 

Theo dõi sau 2-3 ngày nếu đỡ thì tiếp tục điều trị đủ 5 - 10 ngày. Nếu không đỡ hoặc 

nặng thêm thì phải điều trị như viêm phổi rất nặng. Trẻ đang được dùng kháng sinh 

đường tiêm để điều trị viêm phổi cộng đồng có thể chuyển sang đường uống khi có 

bằng chứng bệnh đã cải thiện nhiều và tình trạng chung trẻ có thể dùng thuốc được 

theo đường uống (Khuyến cáo 5.9 - Phụ lục 1). 

- Viêm phổi rất nặng 



 
 

+ Benzyl penicilin 50mg/kg/lần (TM) ngày dùng 4-6 lần phối hợp với gentamycin 5 -

7,5 mg/kg/ngày (TB hoặc TM) dùng 1 lần trong ngày 

+ Hoặc chloramphenicol 100mg/kg/ngày (tối đa không quá 2g/ngày). Một đợt dùng 

từ 5- 10 ngày. Theo dõi sau 2-3 ngày nếu đỡ thì tiếp tục điều trị cho đủ 7 -10 ngày 

hoặc có thể dùng ampicilin 100 - 150mg/kg/ngày kết hợp với gentamycin 5 -7,5 

mg/kg/ngày (TB hoặc TM) dùng 1 lần trong ngày. 

Nếu không đỡ hãy đổi 2 công thức trên cho nhau hoặc dùng cefuroxim 75 - 150 

mg/kg/ngày (TM) chia 3 lần (6). 

- Nếu nghi ngờ viêm phổi do tụ cầu hãy dùng: 

+ Oxacilin 100 mg/kg/ngày (TM hoặc TB) chia 3-4 lần kết hợp với gentamycin 5 -7,5 

mg/kg/ngày (TB hoặc TM) dùng 1 lần trong ngày. 

+ Nếu không có oxacilin thay bằng: Cephalothin 100mg/kg/ngày (TM hoặc TB) chia 

3-4 lần kết hợp với gentamycin liều như trên. 

Nếu tụ cầu kháng methicilin cao có thể sử dụng: 

+ Vancomycin 10mg/kg/lần ngày 4 lần (12) (Khuyến cáo 5.8 - Phụ lục 1). 

c) Viêm phổi ở trẻ trên 5 tuổi 

Ở lứa tuổi này nguyên nhân chủ yếu gây viêm phổi thường gặp vẫn là S. pneumoniae 

và H. influenzae. Sau đó là các vi khuẩn gây viêm phổi không điển hình là 

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae và Legionella pneumophila...Vì 

vậy có thể dùng các kháng sinh sau: 

+ Benzyl penicilin: 50mg/kg/lần (TM) ngày 4-6 lần 

+ Hoặc cephalothin: 50 - 100 mg/kg/ngày (TM hoặc TB) chia làm 3-4 lần 

+ Hoặc cefuroxim: 50 - 75 mg/kg/ngày (TM hoặc TB) chia làm 3 lần 

+ Hoặc ceftriazon: 50 - 100 mg/kg/ngày (TM hoặc TB) chia làm 1- 2 lần. Nếu nơi có 

tỷ lệ H. influenzae sinh beta-lactamase cao thì có thể thay thế bằng amoxycilin-

clavulanat hoặc ampicilin-sulbactam (Unacin) TB hoặc TM. (6,12). 

Nếu là nguyên nhân do các vi khuẩn Mycoplasma, Chlamydia, Legionella... gây viêm 

phổi không điển hình có thể dùng: 

+ Erythromycin: 40 -50 mg/kg/ngày chia 4 lần uống trong 10 ngày (13) 



 
 

+ Hoặc azithromycin: 10mg/kg/trong ngày đầu sau đó 5mg/kg trong 4 ngày tiếp theo. 

Trong một số trường hợp có thể dùng tới 7 - 10 ngày (11). (Khuyến cáo 5.7 - Phụ lục 

1) 

6. PHÒNG BỆNH 

- Vệ sinh môi trường nhà ở sạch sẽ. 

- Tránh đun bếp than, giảm khói bếp, khói thuốc là trong nhà. 

- Giảm tỷ lệ mang vi khuẩn ở tỵ hầu, phòng và điều trị kịp thời các trường hợp viêm 

mũi, họng, cảm cúm... 

- Tăng cường vệ sinh tay. 

- Bảo đảm tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ em theo chương trình tiêm chủng. Các 

vaccine cần thiết để phòng các bệnh đường hô hấp ở trẻ em là H. influenzae type b 

(Hib), ho gà, phế cầu, cúm... 
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VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN 

1. ĐẠI CƯƠNG 

- Viêm phổi bệnh viện (VPBV) bao gồm các khái niệm: Viêm phổi mắc phải bệnh 

viện (nosocomial pneumonia hoặc hospital acquired pneumonia), viêm phổi liên quan 

đến chăm sóc y tế (healthcare associated pneumonia ), viêm phổi liên quan đến thở 

máy (ventilation associated pneumonia). 

- Viêm phổi bệnh viện (VPBV) là tổn thương nhiễm khuẩn phổi xuất hiện sau khi 

người bệnh nhập viện ít nhất 48h mà trước đó không có biểu hiện triệu chứng hoặc ủ 

bệnh tại thời điểm nhập viện. 

- Trường hợp người bệnh đã được đặt ống nôi khí quản (NKQ), thở máy sau 48h xuất 

hiện viêm phổi được định nghĩa là viêm phổi liên quan đến thở máy (VPTM). 

- Viêm phổi liên quan đến chăm sóc y tế (VPCSYT), là loại viêm phổi tiến triển có 

thể tại bệnh viện hoặc ngoài bệnh viện, các người bệnh đó chỉ cần có tiền sử tiếp xúc 

với các chăm sóc y tế có nguy cơ mang vi khuẩn đa kháng thuốc: Nằm viện trong 

vòng 90 ngày, nằm điều trị tại các trung tâm điều dưỡng, chạy thận nhân tạo tại nhà, 

tiếp xúc với thành viên trong gia đình có chứa vi khuẩn đa kháng. 



 
 

- Dựa theo nhiều khuyến cáo trên thế giới, VPBV được chia ra 2 nhóm chính: 

+ Nhóm I: VPBV khởi phát sớm <5 ngày và không có yếu tố nguy cơ nhiễm vi khuẩn 

đa kháng (MDR). 

+ Nhóm II: VPBV khởi phát muộn ≥ 5 ngày và/hoặc có yếu tố nguy cơ nhiễm vi khuẩn 

MDR. 

2. NGUYÊN NHÂN 

- Nguyên nhân gây bệnh khá đa dạng, thường do nhiều loại vi khuẩn và chúng hay kết 

hợp với nhau, hiêm khi nguyên nhân là virus và nấm nếu người bệnh không bị suy 

giảm miễn dịch. Có hai nhóm vi khuẩn gây bệnh thường gặp. Nhóm gồm các vi khuẩn 

Gram-âm hiếu khí kháng nhiều thuốc như Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 

Enterobacteriacae, Klebsiella pneumoniae và Acinetobacter baumannii. Nhóm 

MRSA (S. aureus kháng methicilin), nhóm vi khuẩn Gram-dương như 

Staphylococcus aureus. Viêm phổi do S. aureus gặp nhiều hơn ở bệnh nhân bị đái 

tháo đường, chấn thương sọ não, điều trị tại ICU. Ngoài ra, một số vi khuẩn thuộc các 

chủng streptococci, staphylococci coagulase (-), Neisseria và Corynebacterium hội 

sinh ở vùng miệng hầu cũng có thể gây bệnh. Những vi khuẩn này có thể gây nhiễm 

khuẩn trên các người bệnh thiếu hụt miễn dịch, khi hàng rào miễn dịch bị tổn thương. 

- Viêm phổi khởi phát sớm thường là các chủng vi khuẩn ngoài bệnh viện: 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, S. aureus nhạy cảm với 

methicilin (MSSA)… 

- Viêm phổi khởi phát muộn thường là các vi khuẩn bệnh viện và đa kháng thuốc: 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella pneumoniae và 

Acinetobacter baumannii, S. aureus kháng methicilin... 

- Viêm phổi liên quan đến chăm sóc y tế thường là những trường hợp có nguy cơ 

nhiễm vi khuẩn đa kháng. 

3. TRIỆU CHỨNG 

a) Lâm sàng 

- Sốt > 38oC hoặc < 35oC 

- Tăng số lượng dịch tiết phế quản như mủ 



 
 

b) Cận lâm sàng 

- Bạch cầu máu ngoại vi trên 10000/mm3 hoặc dưới 5000/mm3. Tuy nhiên các người 

bệnh có suy giảm miễn dịch hoặc đang được điều trị hóa chất, corticoid, bệnh máu… 

bạch cầu có thể không tăng mặc dù người bệnh có nhiễm khuẩn nặng. 

- Các thay đổi trên X-quang: Hình ảnh thâm nhiễm phế nang, hình ảnh bóng mờ, hang, 

mờ rãnh liên thùy, xẹp phổi và các thâm nhiễm không đối xứng trên nền phổi có tổn 

thương đối xứng trước đó. 

c) Phân loại mức độ nặng 

- Viêm phổi bệnh viện mức độ nhẹ, vừa: Không có các biểu hiện sau: Tụt huyết áp, 

không phải đặt nội khí quản, không có hội chứng nhiễm khuẩn huyết, không có tình 

trạng tiến triển nặng lên nhanh tổn thương trên X-quang phổi, không có biểu hiện suy 

đa phủ tạng. 

- Viêm phổi bệnh viện mức độ nặng: Có các biểu hiện nói trên và có S.aureus kháng 

methiciline (MRSA). 

4. ĐIỀU TRỊ BẰNG KHÁNG SINH 

a) Nguyên tắc chung 

- Xử trí tùy theo mức độ nặng. Những trường hợp viêm phổi bệnh viện nặng cần được 

điều trị tại khoa Hồi sức tích cực. 

- Lựa chọn kháng sinh ban đầu thường dựa theo các yếu tố nguy cơ của viêm phổi 

mắc phải ở bệnh viện, mô hình vi khuẩn gây bệnh thường gặp tại địa phương, mức độ 

nặng của bệnh, tuổi người bệnh, các bệnh kèm theo, các tương tác và tác dụng phụ 

của thuốc. 

- Cần phối hợp kháng sinh cho các trường hợp nghi ngờ nhiễm khuẩn do các vi khuẩn 

đa kháng hoặc các trường hợp VPBV nặng. 

- Xem xét chiến lược điều trị xuống thang ngay sau khi có kết quả kháng sinh đồ. 

b) Lựa chọn kháng sinh điều trị theo kinh nghiệm 

- Kháng sinh có thể được lựa chọn theo Bảng II.6 và Bảng II.7. 

- Thời gian điều trị thường từ 10 - 14 ngày, thời gian điều trị có thể kéo dài hơn đến 

21 ngày nếu nhiễm các vi khuẩn kháng thuốc như: P. aeruginosa, Acinetobacter sp., 



 
 

Stenotrophomonas maltophilia và MRSA hoặc người bệnh có triệu chứng kéo dài: 

Sốt>38oC, còn đờm mủ, X-quang cải thiện chậm… 

- Khi đã xác định được căn nguyên gây bệnh thì điều trị theo kháng sinh đồ. 

- Nghi nhiễm vi khuẩn đa kháng khi: 

+ Điều trị kháng sinh trong vòng 90 ngày trước 

+ Nằm viện ≥ 5 ngày 

+ Ở những nơi có tỷ lệ kháng kháng sinh cao trong cộng đồng hay trong bệnh viện 

+ Viêm phổi liên quan đến chăm sóc y tế 

- Viêm phổi mắc phải ở bệnh viện cần được điều trị nội trú tại các bệnh viện tỉnh và 

bệnh viện trung ương. 

Bảng II.6. Lựa chọn kháng sinh điều trị theo kinh nghiệm 

Phân loại Nguyên nhân chính Kháng sinh ưu tiên 

VPBV 

sớm 

(không có 

nguy cơ 

nhiễm vi 

khuẩn 

kháng 

thuốc) 

S. pneumoniae, 

 Streptococcus spp.,  

MSSA,  

H.influenzae, 

E.coli, 

Klebsiella spp.,  

Enterobacter,  

Proteus spp. 

và Serratia spp. 

Cephalosporin, thế hệ III: 

Ceftriaxon 1-2 g mỗi 24h TM hoặc 

Cefotaxim 1-2 g mỗi 8h, TM 

Hoặc 

Cephalosporin, thế hệ IV:  

Cefepim 1-2 g mỗi 12h, TM  

Hoặc 

Beta-lactam-chất ức chế beta-lactamase 

(Piperacilin-tazobactam 4,5 g mỗi 8h TM) 

Hoặc 

Fluoroquinolon: 

Levofloxacin 750 mg mỗi 24h TM hoặc 

Moxifloxacin 400 mg mỗi 24h TM 

VPBV 

muộn (có 

nguy cơ 

nhiễm VK 

S. pneumoniae,  

Streptococcus spp., 

MSSA, 

H. influenzae,  

Cephalosporin, thế hệ III: Ceftriaxon 1-2 g mỗi 24h 

TM hoặc Cefotaxim 1-2 g mỗi 8h TM 

Hoặc 



 
 

đa kháng) 

mức độ 

nhẹ và vừa 

E.coli  

Klebsiella spp.,  

Enterobacter  

Proteus spp. 

và Serratia spp. 

P. aeruginosa 

Acinetobacter spp. 

 

 

 

 

 

 

Có thể gặp MRSA 

Cephalosporin, thế hệ IV: Cefepim 1-2 g mỗi 8-12h, 

TM 

Hoặc 

Beta-lactam-chất ức chế beta-lactamase 

(Piperacilin-tazobactam 4,5 g mỗi 6h, TM) 

Hoặc 

Carbapenem: 

Imipenem 500mg mỗi 8h truyền TM hoặc 

meropenem 500mg mỗi 8h, đường TM 

Hoặc 

Fluoroquinolon: 

Levofloxacin 750 mg mỗi 24h, TM hoặc 

Moxifloxacin 400 mg mỗi 24h, TM 

Phối hợp hoặc không: 

Vancomycin 1 g mỗi 12h, TM hoặc linezolid 600 

mg mỗi 12h, TM (nếu có hoặc nghi ngờ MRSA) 

VPBV 

muộn nặng 

phải điều 

trị tại ICU 

S. pneumoniae,  

Streptococcus spp.  

MRSA 

H. influenzae, 

Escherichia coli,  

Klebsiella spp.  

Enterobacter  

Proteus spp. và  

Serratia spp. 

P. aeruginosa  

Acinetobacter spp.  

Legionella spp. 

Cephalosporin kháng Pseudomonas 

Ceftazidim 2g mỗi 8h hoặc cefepim 1-2 g mỗi 8-

12h, TM 

Hoặc 

Beta-lactam-chất ức chế beta-lactamase 

(Piperacilin-tazobactam 4,5 g mỗi 6h, TM) 

Hoặc 

Carbapenem: 

Imipenem 500mg - 1g mỗi 6h, truyền TM hoặc 

meropenem 1g mỗi 8h, đường TM 

Phối hợp với: 

Fluoroquinolon: 



 
 

Ciprofloxacin 400 mg mỗi 8h TM hoặc 

Levofloxacin 750 mg mỗi 24h, TM 

Hoặc 

Aminoglycosid: 

Gentamicin hoặc tobramycin 5-7 mg/kg mỗi 24h, 

TM hoặc amikacin 15-20 mg/kg mỗi 24h, TM 

Phối hợp hoặc không: 

Vancomycin 1g mỗi 12h, TM hoặc linezolid 600 mg 

mỗi 12h, TM (nếu có hoặc nghi ngờ MRSA) 

 

Bảng II.7. Lựa chọn kháng sinh cho một số chủng vi khuẩn đa kháng thuốc 

Chủng vi khuẩn Thuốc ưu tiên Thuốc thay thế 

S. aureus kháng 

methicilin (MRSA) 

Vancomycin hoặc teicoplanin Linezolid 

K. pneumoniae và các 

Enterobacteriaceae 

khác (ngoại trừ 

Enterobacter) sinh 

ESBL 

Carbapenem (imipenem, 

meropenem) 

 aminoglycosid 

Piperacilin-tazobactam,  

aminoglycosid 

Enterobacter Carbapenem (imipenem, 

meropenem), beta-lactam - chất 

ức chế beta-lactamase 

(piperacilin- tazobactam, 

ticarcilin-clavulanat), cefepim,  

fluoroquinolon, aminoglycosid 

Cephalosporin thế hệ 3 + 

aminoglycosid 

MDR P. aeruginosa Carbapenem hoặc piperacilin- 

tazobactam + aminoglycosid hoặc 

fluroquinolon (ciprofloxacin) 

Polymyxin B hoặc colistin 



 
 

MDR Acinetobacter Carbapenem phối hợp với colistin Cefoperazon-sulbactam phối 

hợp với colistin 

Các chủng siêu kháng 

thuốc 

Các phối hợp có thể: 

✓ Carbapenem + ampicilin-sulbactam 

✓ Doxycyclin + amikacin 

✓ Colistin + rifampicin ± ampicilin-sulbactam 

Chú ý: Khi sử dụng kết hợp với thuốc nhóm aminoglycosid cần theo dõi chức năng 

thận của người bệnh 2 lần/tuần. 

5. DỰ PHÒNG 

- Tôn trọng nguyên tắc vệ sinh: Rửa tay kỹ bằng xà phòng, khử trùng tay bằng cồn 

trước và sau khi thăm khám người bệnh, trước lúc làm thủ thuật nhằm tránh lây nhiễm 

chéo. Tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc vô trùng khi làm các thủ thuật. Cách ly sớm các 

người bệnh nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc. 

- Theo dõi chặt chẽ tình trạng nhiễm khuẩn trong khoa, trong bệnh viện nhằm phát 

hiện những chủng vi khuẩn kháng thuốc để đưa ra hướng dẫn điều trị kháng sinh hợp 

lý cho các trường hợp nghi ngờ có viêm phổi mắc phải ở bệnh viện. 

- Nên chỉ định thông khí nhân tạo không xâm nhập sớm nhằm hạn chế các trường hợp 

phải đặt nội khí quản, thông khí nhân tạo xâm nhập - nguyên nhân hàng đầu gây viêm 

phổi mắc phải ở bệnh viện. 

- Nên đặt nội khí quản, ống thông dạ dày theo đường miệng hơn là đường mũi, nhằm 

tránh nguy cơ viêm xoang từ đó có thể giảm nguy cơ viêm phổi bệnh viện. 

- Nên hút liên tục dịch ở hạ họng, trên thanh quản. Nên bơm bóng ống nội khí quản 

khoảng 20 cm H2O để ngăn dịch hầu họng xuống đường hô hấp dưới. 

- Cần thận trọng đổ nước ở các bình chứa nước đọng trên đường ống thở tránh để 

nước đọng ở đó chảy vào dây ống thở qua việc khí dung thuốc. Đảm bảo dụng cụ, 

nguyên tắc vô trùng khi hút đờm qua nội khí quản hoặc ống mở khí quản. 

- Cố gắng cai thở máy sớm, giảm tối thiểu thời gian lưu ống nội khí quản và thông khí 

nhân tạo xâm nhập. 



 
 

- Người bệnh nên được nằm ở tư thế đầu cao (30o - 45o) để tránh nguy cơ sặc phải 

dịch đường tiêu hóa đặc biệt ở những người bệnh ăn qua ống thông dạ dày. 

- Vỗ rung hằng ngày đối với các người bệnh phải nằm lâu. 

- Vệ sinh răng miệng thường xuyên cho những người bệnh rối loạn ý thức, hôn mê, 

thở máy kéo dài. 

TỪ VIẾT TẮT TRONG BÀI 

VPBV  Viêm phổi bệnh viện 

NKQ  Nội khí quản 

VPTM  Viêm phổi liên quan đến thở máy 

VPCSYT  Viêm phổi liên quan đến chăm sóc y tế 
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VIÊM PHỔI LIÊN QUAN ĐẾN THỞ MÁY 

1. ĐẠI CƯƠNG 



 
 

Định nghĩa: Viêm phổi liên quan đến thở máy (Ventilator Associated Pneumonia - 

VAP), được định nghĩa là nhiễm khuẩn nhu mô phổi xảy ra sau 48 giờ kể từ khi người 

bệnh được thở máy (qua ống nội khí quản, hoặc canuyn mở khí quản), người bệnh 

không trong thời kỳ ủ bệnh tại thời điểm bắt đầu được thở máy. 

Là bệnh lý nhiễm khuẩn bệnh viện rất thường gặp trong khoa hồi sức, với tỷ lệ 8-10% 

người bệnh điều trị tại khoa hồi sức, và 27% trong số người bệnh được thở máy. Tỷ 

lệ tử vong khoảng 20-50% theo nhiều nghiên cứu, thậm chí có thể tới 70% khi nhiễm 

các vi khuẩn đa kháng. 

Làm tăng tỷ lệ tử vong, kéo dài thời gian thở máy, thời gian nằm viện và tăng chi phí 

điều trị. 

2. NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ 

2.1. Nguyên nhân 

- Các vi sinh vật gây bệnh rất thay đổi phụ thuộc vào đặc điểm người bệnh trong từng 

khoa hồi sức, phương tiện chẩn đoán, thời gian nằm viện cũng như thời gian nằm điều 

trị tại khoa hồi sức, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và các chính sách sử dụng kháng 

sinh tại đơn vị đó. 

- Các nguyên nhân hay gặp trong viêm phổi liên quan đến thở máy sớm (< 5 ngày): 

Tụ cầu nhạy methicilin, Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae. 

- Viêm phổi liên quan đến thở máy muộn (≥ 5 ngày): Tụ cầu kháng methicilin, P. 

aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia. 

- Người bệnh đã dùng kháng sinh trước đó: Tụ cầu kháng methicilin, P. aeruginosa, 

Acinetobacter baumannii và các vi khuẩn Gram-âm đa kháng khác. Ngoài ra gần đây 

nấm là nguyên nhân rất đáng chú ý gây viêm phổi bệnh viện, đặc biệt ở những người 

bệnh có cơ địa suy giảm miễn dịch, sử dụng kháng sinh phổ rộng dài ngày. 

2.2. Các yếu tố nguy cơ của viêm phổi liên quan đến thở máy 

a) Yếu tố liên quan đến người bệnh 

- Tuổi ≥ 60. 

- Mức độ nặng của bệnh. 

- Suy tạng. 



 
 

- Dinh dưỡng kém hoặc giảm albumin máu. 

- Đau bụng thượng vị hoặc có phẫu thuật vùng ngực. 

- Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển. 

- Bệnh phổi mạn tính. 

- Bệnh lý thần kinh cơ. 

- Chấn thương, bỏng. 

- Hôn mê, suy giảm ý thức. 

- Hít phải lượng thể tích lớn. 

- Có vi khuẩn khu trú ở đường hô hấp trên. 

- Vi khuẩn khu trú ở dạ dày và độ pH dịch vị. 

- Viêm xoang. 

b) Yếu tố liên quan đến các biện pháp can thiệp 

- Thời gian thở máy. 

- Đặt lại nội khí quản. 

- Thay đổi hệ thống dây thở thường xuyên. 

- Đặt ống thông dạ dày. 

- Theo dõi thường xuyên áp lực nội sọ. 

- Dùng thuốc an thần, giãn cơ. 

- Dùng thuốc kháng H2, thuốc kháng acid. 

- Truyền > 4 đơn vị máu. 

- Tư thế đầu, nằm ngửa. 

- Vận chuyển ra ngoài khoa hồi sức. 

c) Các yếu tố khác 

Mùa: Mùa thu, mùa đông. 

2.3. Yếu tố nguy cơ và các vi sinh vật đặc biệt 

Bảng II.8. Yếu tố nguy cơ và các vi sinh vật đặc biệt 

Vi sinh vật Yếu tố nguy cơ 

H. influenzae,  

Moraxella catarrhalis,  

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, viêm phổi liên quan đến thở 

máy đợt sớm (xuất hiện sớm < 5 ngày sau khi được thở máy) 



 
 

S. pneumoniae 

P. aeruginosa,  

Acinetobacter baumannii 

Điều trị bằng corticoid, suy dinh dưỡng, bệnh phổi (giãn phế 

quản, xơ nang phổi), viêm phổi liên quan đến thở máy muộn, 

có dùng kháng sinh trước đó 

Tụ cầu Hôn mê, chấn thương sọ não, phẫu thuật thần kinh, đái tháo 

đường, suy thận mạn, cúm 

Vi khuẩn kỵ khí Hít phải 

Legionella Hóa trị liệu, điều trị corticoid, bệnh lý ác tính, suy thận, giảm 

bạch cầu, lây nhiễm từ hệ thống nước bệnh viện 

Aspergillus Điều trị bằng corticoid, thuốc độc tế bào, bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính 

Candida albicans Suy giảm miễn dịch, thuốc độc tế bào, sử dụng corticoid, 

kháng sinh phổ rộng dài ngày, người bệnh có lưu các ống 

thông mạch máu dài ngày … 

Influenza virus Mùa đông, suy giảm miễn dịch, bệnh lý mạn tính tiềm ẩn, 

sống ở nơi có dịch cúm lưu hành... 

Virus hợp bào hô hấp Suy giảm miễn dịch, bệnh tim hoặc phổi mạn tính 

3. TRIỆU CHỨNG 

3.1. Lâm sàng 

Các triệu chứng xuất hiện sau 48 giờ kể từ khi được thở máy (qua ống nội khí quản 

hoặc qua canuyn mở khí quản). 

- Dịch phế quản có mủ, đặc và số lượng nhiều hơn. 

- Sốt > 38ºC hoặc < 35,5ºC. 

- Nghe phổi có ran bệnh lý. 

3.2. Cận lâm sàng 

- X quang có đám thâm nhiễm mới, tồn tại dai dẳng, hoặc thâm nhiễm tiến triển thêm 

sau 48 giờ kể từ khi thở máy. 

- Tăng bạch cầu > 10G/l hoặc giảm bạch cầu < 4G/l. 

- Procalcitonin tăng cao hơn. 



 
 

- Cấy dịch hút phế quản >105 CFU/ml, hoặc 

- Cấy dịch rửa phế quản phế nang > 104 CFU/ml, hoặc 

- Cấy mẫu bệnh phẩm chải phế quản có bảo vệ > 103 CFU/ml. 

- Giảm oxy hóa máu: Đánh giá dựa vào SpO2 (độ bão hòa oxy mạch nảy), hoặc chỉ số 

PaO2/FiO2 khi có kết quả khí máu động mạch. 

4. ĐIỀU TRỊ BẰNG KHÁNG SINH 

4.1. Nguyên tắc lựa chọn kháng sinh 

- Xem xét kỹ các yếu tố sau để lựa chọn kháng sinh thích hợp: 

+ Cơ địa người bệnh, các yếu tố nguy cơ và bệnh lý kèm theo. 

+ Các kháng sinh đã dùng trước đó. 

+ Mức độ tổn thương phổi. 

+ Dịch tễ học, mức độ nhạy cảm của các chủng vi khuẩn tại từng khoa, bệnh viện. 

+ Viêm phổi bệnh viện sớm hay muộn. 

- Kháng sinh lựa chọn theo kinh nghiệm cần được cho sớm (tốt nhất sau khi lấy các 

bệnh phẩm như dịch phế quản, máu… làm xét nghiệm vi sinh), đúng - đủ liều, sau đó 

điều chỉnh theo đáp ứng lâm sàng và kết quả xét nghiệm vi sinh. 

4.2. Xử trí ban đầu và vận chuyển cấp cứu 

- Người bệnh mắc viêm phổi liên quan đến thở máy thường đang được điều trị tại các 

cơ sở Hồi sức - Cấp cứu. Trường hợp đang được điều trị hoặc chăm sóc dài ngày tại 

các cơ sở y tế khác, người bệnh cần được vận chuyển sớm và an toàn đến các khoa 

Hồi sức cấp cứu để được điều trị và theo dõi sát. 

- Trước khi vận chuyển, cần chỉ định sớm kháng sinh theo kinh nghiệm liều đầu tiên 

(dựa trên cơ địa và định hướng sơ bộ trên lâm sàng). Ngoài ra, người bệnh phải được 

đánh giá cụ thể tình trạng hô hấp để chỉ định phương thức thở máy phù hợp. 

- Trong quá trình vận chuyển phải đảm bảo mạch, huyết áp và tình trạng hô hấp ổn 

định (dịch truyền, thông khí với máy thở vận chuyển chuyên dụng hoặc bóp bóng qua 

ống nội khí quản/canuyn mở khí quản). Tên, liều và thời gian sử dụng thuốc kháng 

sinh phải được ghi đầy đủ trong tóm tắt bệnh án chuyển viện (hoặc giấy chuyển viện). 

4.3. Điều trị kháng sinh tại bệnh viện 



 
 

a) Kháng sinh điều trị viêm phổi bệnh viện trong trường hợp không có nguy cơ nhiễm 

vi khuẩn đa kháng 

- Điều trị kháng sinh kinh nghiệm với: Tụ cầu nhạy methicilin, Streptococcus 

pneumoniae, Hemophilus influenzae, vi khuẩn Gram-âm đường ruột nhạy với kháng 

sinh. 

- Lựa chọn một trong số các kháng sinh: 

+ Ceftriaxone. 

+ Quinolon (levofloxacin, moxifloxacin, ciprofloxacin). 

+ Ampicilin-sulbactam, hoặc ertapenem. 

b) Viêm phổi liên quan đến thở máy có nguy cơ nhiễm các vi sinh vật đa kháng 

- Các yếu tố nguy cơ nhiễm vi sinh vật đa kháng thuốc: 

+ Người bệnh đã từng nhập viện >2 ngày trong vòng 90 ngày gần đây. 

+ Nằm điều trị ở các cơ sở chăm sóc dài ngày. 

+ Lọc máu chu kỳ trong vòng 30 ngày. 

+ Đang điều trị tiêm truyền tại nhà. 

+ Có người thân trong gia đình bị nhiễm vi khuẩn đa kháng. 

+ Điều trị kháng sinh trong vòng 90 ngày gần đây. 

+ Đang nằm viện >5 ngày (không nhất thiết điều trị tại khoa Hồi sức). 

+ Đang điều trị tại bệnh viện hoặc môi trường khác có lưu hành vi khuẩn có tính đề 

kháng cao. 

+ Người bệnh có bệnh lý suy giảm miễn dịch, hoặc đang dùng thuốc gây suy giảm 

miễn dịch. 

- Điều trị tập trung vào các tác nhân: Tụ cầu kháng methicilin, P. aeruginosa, 

Acinetobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Stenotrophonas, Burkhoderia 

cepacia. 

- Lựa chọn 1 loại kháng sinh nhóm A kết hợp với 1 kháng sinh nhóm B; cân nhắc 

thêm nhóm C hoặc D, tùy theo định hướng tác nhân gây bệnh (nếu vi khuẩn sinh 

ESBL: Carbapenem kết hợp với fluoroquinolon). 

Nhóm A: 



 
 

+ Cephalosporin kháng trực khuẩn mủ xanh (cefepim, ceftazidim). 

+ Carbapenem kháng trực khuẩn mủ xanh (imipenem, meropenem). 

+ Beta-lactam có hoạt tính ức chế beta-lactamase (piperacillin- tazobactam). 

Nhóm B: 

+ Fluoroquinolon kháng trực khuẩn mủ xanh (ciprofloxacin,levofloxacin). 

+ Aminoglycosid (amikacin, gentamycin, tobramycin).  

Nhóm C (nếu nghi ngờ tụ cầu kháng methicilin): 

+ Linezolid. 

+ Vancomycin. 

+ Teicoplanin. 

Nhóm D (nếu nghi ngờ nhiễm nấm): 

+ Khi sử dụng kháng sinh phổ rộng > 7 ngày, hoặc cơ địa suy giảm miễn dịch. 

+ Thuốc chống nấm: Fluconazol, itraconazol, amphotericin B, caspofungin. Điều 

chỉnh liều theo kết quả vi sinh vật và đáp ứng lâm sàng. 

Chú ý: 

+ Người bệnh suy thận cần điều chỉnh theo mức lọc cầu thận, kết quả định lượng 

kháng sinh trong máu (nếu có) và tình trạng người bệnh. 

+ Nếu viêm phổi liên quan đến thở máy muộn, đã được khẳng định hoặc có nguy cơ 

nhiễm vi khuẩn Gram-âm đa kháng: Colistin kết hợp với carbapenem, fluoroquinolon, 

rifampicin… 

c) Theo dõi và thời gian điều trị kháng sinh: 

- Tiến hành điều trị theo kinh nghiệm dựa trên định hướng ban đầu, đánh giá lại sau 

48 - 72 giờ, hay tới khi có kết quả nuôi cấy vi sinh. 

- Liệu trình kháng sinh phải được xem xét lại tại các thời điểm sau 3 ngày, 5 ngày, 7 

ngày điều trị. Đáp ứng tốt: Điểm CPIS (Clinical Pulmonary Infection Score) giảm, cải 

thiện sốt, cải thiện tỷ lệ PaO2/FiO2, bạch cầu giảm, procalcitonin giảm, tính chất đờm 

mủ giảm, tổn thương trên phim X quang phổi có cải thiện. 

- Đánh giá và theo dõi hàng ngày về các triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm máu, xét 

nghiệm vi sinh: 



 
 

+ Triệu chứng lâm sàng cải thiện nhanh, kết quả nuôi cấy vi khuẩn âm tính: Xem xét 

ngừng kháng sinh hoặc rút ngắn liệu trình kháng sinh. 

+ Khi đã có kết quả cấy xác định được vi khuẩn gây bệnh và các triệu chứng lâm sàng 

có cải thiện: Điều chỉnh phác đồ kháng sinh (liệu pháp “điều trị xuống thang”) dựa 

trên kết quả vi sinh vật và độ nhạy cảm của vi khuẩn. Cân nhắc làm lại xét nghiệm vi 

sinh định kỳ, để có bằng chứng về hiệu quả điều trị. 

+ Không thấy có dấu hiệu cải thiện tình trạng nhiễm khuẩn phổi: Loại trừ các biến 

chứng (ví dụ: Áp xe, tràn mủ màng phổi…) và các nguyên nhân khác (kể cả nguyên 

nhân nhiễm khuẩn và không nhiễm khuẩn). Ngoài ra, phải đánh giá lại đối với các vi 

khuẩn gây bệnh kháng kháng sinh mà phác đồ kháng sinh ban đầu không bao phủ 

được, hoặc nồng độ kháng sinh chưa thỏa đáng. Cân nhắc làm lại các xét nghiệm vi 

sinh nếu cần thiết. 

- Thời gian điều trị ngắn (khoảng 7-10 ngày): Tụ cầu, Hemophilus influenzae. 

- Thời gian điều trị dài (ít nhất 14 - 21 ngày): 

+ Tổn thương nhiều thùy. 

+ Cơ địa suy dinh dưỡng. 

+ Có tổn thương dạng ổ, dạng khoang. 

+ Viêm phổi có hoại tử do vi khuẩn Gram-âm. 

+ Kết quả định danh vi khuẩn: P. aeruginosa, Acinetobacter spp. 

4.4. Liều dùng, đường dùng cụ thể của một số kháng sinh 

- Liều dùng và đường dùng cụ thể của một số kháng sinh được thể hiện trong Bảng 

II.9. 

Bảng II.9. Liều dùng, đường dùng cụ thể của một số kháng sinh 

Loại kháng sinh Cách sử dụng 

Ceftriaxon 1-2g x 1 lần/ngày, tối đa 4g chia 2 lần/ngày. Dùng đường tĩnh 

mạch. 

Cefepim 1-2g mỗi 8 giờ, tối đa 6g/ngày. Nhiễm khuẩn đe dọa tính mạng: 

2g mỗi 8 giờ. Dùng đường tĩnh mạch. 

Ceftazidim 1-2g mỗi 8 giờ. Dùng đường tĩnh mạch. 



 
 

Ampicilin-

sulbactam 

1,5-3g mỗi 6 giờ, dùng đường tĩnh mạch. Tối đa 4,5g mỗi 6 giờ. 

Imipenem 0,5 - 1g mỗi 6 giờ, tối đa 4g/ngày, truyền tĩnh mạch trong 3-4 giờ. 

Meropenem 0,5 - 1g mỗi 8 giờ, tối đa 2g mỗi 8 giờ, đường tĩnh mạch. 

Piperacillin-

tazobactam 

4,5g mỗi 6 giờ, truyền tĩnh mạch. 

Levofloxacin 750 mg/ngày, truyền tĩnh mạch. 

Moxifloxacin 400mg/ngày, truyền tĩnh mạch. 

Ciprofloxacin 400mg mỗi 8-12 giờ, tối đa 1200mg/ngày, truyền tĩnh mạch. 

Amikacin Liều thường dùng 15 - 20 mg/kg x 1 lần/ngày, truyền tĩnh mạch. 

Nhiễm khuẩn nặng có thể tăng đến 28 mg/kg/ngày, phải giảm sát 

nồng độ đáy (< 1µg/ml). 

Tobramycin Liều thường dùng 3 - 5 mg/kg x 1 lần/ngày, truyền tĩnh mạch. 

Nhiễm khuẩn nặng có thể tăng đến 7 mg/kg, phải giám sát nồng 

độ đáy (< 1µg/ml). 

Gentamicin Liều thường dùng 3 - 5 mg/kg x 1 lần/ngày, truyền tĩnh mạch. 

Nhiễm khuẩn nặng có thể tăng đến 7mg/kg, phải giám sát nồng 

độ đáy (< 1µg/ml). 

Linezolid 600mg x 2 lần/ngày, dùng đường uống hoặc đường tĩnh mạch. 

Teicoplanin Liều dùng: Khởi đầu 400mg/12 giờ x 3 liều đầu; liều duy trì 

400mg/24 giờ; truyền tĩnh mạch trong 30 phút 

Vancomycin Liều dùng 1g/12 giờ. Nhiễm khuẩn nặng có thể tăng đến 1,5g/12 

giờ trên người bệnh có độ thanh thải creatinin ≥ 90ml/phút, nên 

giám sát nồng độ đáy (từ 10-20 µg/ml). 

Fluconazol Liều đầu 400mg/ngày, sau đó duy trì 200mg/ngày, đường truyền, 

hoặc uống. 

Itraconazol 200mg/12 giờ trong 2 ngày đầu (4 liều), truyền tĩnh mạch, sau đó 

200mg/ngày trong 12 ngày, truyền trong 1 giờ. 



 
 

Amphotericin B 

(dạng 

desoxycholate) 

Truyền tĩnh mạch, liều ngày đầu 0,1 - 0,3 mg/kg/ngày, tăng liều 

5 - 10mg/ngày cho tới liều 0,5 - 1mg/kg/ngày. 

Caspofungin Truyền tĩnh mạch chậm trong khoảng 1 giờ, liều nạp duy nhất 

(ngày thứ nhất của đợt điều trị) 70mg; sau đó mỗi ngày 50mg. 

Thuốc khác: Colistin 

- Chỉ định trong viêm phổi liên quan đến thở máy muộn, đã được khẳng định hoặc có 

nguy cơ nhiễm vi khuẩn Gram-âm đa kháng. 

- Không được sử dụng colistin đơn độc, nên phối hợp với các kháng sinh khác như 

carbapenem, rifampicin, fluoroquinolon…, kể cả khi vi khuẩn đã đề kháng với các 

kháng sinh này bởi vì tác dụng hiệp đồng đã được chứng minh. 

- Phải dùng liều nạp, dùng 1 lần/ngày. 

- Liều duy trì phải chia nhiều lần trong ngày, thường chia 2 - 3 lần/ngày. 

- Liều dùng cụ thể cần căn cứ trên lâm sàng và MIC của vi khuẩn. 

5. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG 

5.1. Tiên lượng: Nặng nếu người bệnh có nguy cơ nhiễm các vi sinh vật đa kháng 

thuốc 

- Người bệnh đã từng nhập viện >2 ngày trong vòng 90 ngày gần đây. 

- Nằm điều trị ở các cơ sở chăm sóc dài ngày. 

- Lọc máu chu kỳ trong vòng 30 ngày. 

- Đang điều trị tiêm truyền tại nhà. 

- Có người thân trong gia đình bị nhiễm vi khuẩn đa kháng. 

- Điều trị kháng sinh trong vòng 90 ngày gần đây. 

- Viêm phổi bệnh viện muộn (≥ 5 ngày). 

- Đang nằm viện > 5 ngày (không nhất thiết điều trị tại khoa Hồi sức). 

- Đang điều trị tại bệnh viện hoặc môi trường khác có lưu hành vi khuẩn có tính đề 

kháng cao. 

- Người bệnh có bệnh lý suy giảm miễn dịch, hoặc đang dùng thuốc gây suy giảm 

miễn dịch. 



 
 

5.2. Biến chứng 

- Áp xe phổi. 

- Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS - acute respiratory distress syndrome). 

- Viêm mủ màng phổi. 

- Nhiễm khuẩn huyết. 

- Sốc nhiễm khuẩn. 

6. DỰ PHÒNG 

6.1. Viêm phổi do hít phải 

- Ưu tiên sử dụng thở máy không xâm nhập nếu không có chống chỉ định. 

- Rút ngắn thời gian thở máy. 

- Dùng ống hút đờm kín và thay định kỳ. 

- Hút đờm dưới thanh môn liên tục. 

- Tư thế nửa ngồi (45o). 

- Tránh tình trạng tự rút ống. 

- Duy trì áp lực bóng chèn (cuff) tối ưu. 

- Tránh tình trạng căng giãn dạ dày quá mức. 

- Tránh thay đường ống dây thở không cần thiết. 

- Làm ẩm bằng HME (Heat and Moisture Exchangers). 

- Tránh ứ đọng nước đường thở. 

- Tránh vận chuyển người bệnh khi không cần thiết. 

6.2. Viêm phổi do các vi khuẩn cư trú (colonization) gây bệnh 

- Rửa tay thường quy đúng kỹ thuật và có hiệu quả. 

- Tập huấn và đảm bảo đủ số lượng nhân viên, đặc biệt là điều dưỡng chú ý công tác 

chăm sóc vệ sinh răng miệng, tư thế người bệnh. 

- Tránh sử dụng kháng sinh không cần thiết. 

- Dự phòng loét dạ dày do stress. 

- Đặt nội khí quản đường miệng. 

- Sử dụng kháng sinh ngắn ngày. 
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ÁP XE PHỔI 

1. ĐẠI CƯƠNG 

Áp xe phổi là ổ mủ trong nhu mô phổi do viêm nhiễm hoại tử cấp tính không phải lao, 

sau khi ộc mủ tạo thành hang. Áp xe phổi có thể có một hoặc nhiều ổ. Khi điều trị nội 

khoa quá 6 tuần thất bại thì gọi là áp xe phổi mạn tính. 



 
 

2. CHẨN ĐOÁN 

2.1. Chẩn đoán xác định 

2.1.1 Triệu chứng lâm sàng 

- Sốt: 38o5C - 39oC hoặc cao hơn, có thể kèm rét run hoặc không. 

- Đau ngực bên tổn thương, có thể có đau bụng ở những người bệnh áp xe phổi thùy 

dưới. 

- Ho khạc đờm có mủ, đờm thường có mùi hôi hoặc thối, có thể khạc mủ số lượng 

nhiều (ộc mủ), đôi khi có thể khạc ra mủ lẫn máu hoặc thậm chí có ho máu nhiều, có 

khi chỉ ho khan. 

- Khó thở, có thể có biểu hiện suy hô hấp: Thở nhanh, tím môi, đầu chi, PaO2 giảm, 

SaO2 giảm. 

- Khám phổi: Có thể thấy ran ngáy, ran nổ, ran ẩm, có khi thấy hội chứng hang, hội 

chứng đông đặc. 

2.1.2 Cận lâm sàng 

- Công thức máu: Thường thấy số lượng bạch cầu > 10 giga/lít, tốc độ máu lắng tăng. 

- X-quang phổi: Hình hang thường có thành tương đối đều với mức nước hơi. Có thể 

có 1 hay nhiều ổ áp xe, một bên hoặc hai bên. 

- Cần chụp phim X-quang phổi nghiêng (có khi phải chụp cắt lớp vi tính) để xác định 

chính xác vị trí ổ áp xe giúp chọn phương pháp dẫn lưu mủ phù hợp. 

- Cấy máu tìm vi khuẩn trong trường hợp sốt > 38o5C và làm kháng sinh đồ (nếu có 

điều kiện). 

- Nhuộm soi trực tiếp và nuôi cấy vi khuẩn từ đờm, dịch phế quản hoặc mủ ổ áp xe. 

Làm kháng sinh đồ nếu thấy vi khuẩn. 

2.2. Chẩn đoán nguyên nhân 

- Việc xác định căn nguyên phải dựa vào xét nghiệm vi sinh vật đờm, dịch phế quản, 

máu hoặc bệnh phẩm khác. 

- Các tác nhân gây áp xe phổi thường là Staphylococcus aureus, Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Proteus, vi khuẩn kỵ khí, 

Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae. Một số trường hợp do nấm, ký 



 
 

sinh trùng (amíp). Tuy nhiên phải nhấn mạnh rằng áp xe phổi thường là tình trạng 

nhiễm nhiều loại vi khuẩn cùng lúc (polymicrobial infections). 

- Cần tìm các yếu tố thuận lợi như nghiện rượu, suy giảm miễn dịch do HIV hoặc các 

thuốc ức chế miễn dịch, tìm các ổ nhiễm khuẩn nguyên phát: Răng hàm mặt, tai mũi 

họng,… 

3. ĐIỀU TRỊ 

3.1. Điều trị nội khoa 

3.1.1. Điều trị kháng sinh 

a) Nguyên tắc dùng kháng sinh: 

- Dùng kháng sinh sớm ngay khi có chẩn đoán. 

- Phối hợp từ 2 kháng sinh, theo đường tĩnh mạch hoặc tiêm bắp. 

- Nếu đờm có mùi thối dùng kháng sinh diệt vi khuẩn kỵ khí: Metronidazol 500mg x 

2 lọ/ngày truyền tĩnh mạch chia sáng, tối. 

- Liều cao ngay từ đầu. 

- Sử dụng thuốc ngay sau khi lấy được bệnh phẩm chẩn đoán vi sinh vật. 

- Thay đổi kháng sinh dựa theo diễn biến lâm sàng và kháng sinh đồ nếu có. 

b) Thời gian điều trị kháng sinh 

- Thời gian dùng kháng sinh ít nhất 4 tuần (có thể kéo dài đến 6 tuần tùy theo lâm sàng 

và X-quang phổi). 

c) Các loại kháng sinh có thể dùng như sau 

- Penicilin G 10 - 50 triệu đơn vị tùy theo tình trạng và cân nặng của người bệnh (trong 

trường hợp người bệnh không có điều kiện chi trả để sử dụng các thuốc khác), pha 

truyền tĩnh mạch chia 3 - 4 lần/ngày hoặc amoxicilin-clavulanat hoặc ampicilin-

sulbactam, liều dùng 3- 6 g/ngày, kết hợp với 1 kháng sinh nhóm aminoglycosid. 

+ Gentamicin 3-5 mg/kg/ngày tiêm bắp 1 lần hoặc 

+ Amikacin 15 mg/kg/ngày tiêm bắp 1 lần hoặc pha truyền tĩnh mạch trong 250ml 

dung dịch natri clorid 0,9%. 

- Nếu nghi vi khuẩn tiết beta-lactamase thì thay penicilin G bằng amoxicilin-

clavulanat hoặc ampicilin-sulbactam, liều dùng 3- 6 g/ngày. 



 
 

- Nếu nghi ngờ áp xe phổi do vi khuẩn Gram-âm thì dùng cephalosporin thế hệ 3 như 

cefotaxim 3 - 6 g/ngày hoặc ceftazidim 3 - 6 g/ngày, kết hợp với kháng sinh nhóm 

aminoglycosid với liều tương tự như đã nêu ở trên. 

- Nếu nghi ngờ áp xe phổi do vi khuẩn kỵ khí thì kết hợp nhóm beta- lactam-clavulanat 

với metronidazol liều 1- 1,5g/ngày, truyền tĩnh mạch chia 2-3 lần/ngày, hoặc penicilin 

G 10 - 50 triệu đơn vị kết hợp metronidazol 1-1,5g/ngày truyền tĩnh mạch, hoặc 

penicilin G 10 - 50 triệu đơn vị kết hợp clindamycin 1,8g/ngày truyền tĩnh mạch. 

- Nếu nghi ngờ áp xe phổi do tụ cầu: Oxacilin 6 - 12g/ngày hoặc vancomycin 1-2 

g/ngày, kết hợp với amikacin khi nghi do tụ cầu kháng thuốc. 

- Nếu áp xe phổi do amíp thì dùng metronidazol 1,5g/ngày, truyền tĩnh mạch chia 3 

lần /ngày kết hợp với kháng sinh khác. 

- Chú ý xét nghiệm creatinin máu 2 lần trong một tuần đối với người bệnh có sử dụng 

thuốc nhóm aminoglycosid để phát hiện sớm biến chứng suy thận do thuốc. 

d) Đáp ứng với phác đồ và thời gian điều trị 

- Người bệnh áp xe phổi thường sẽ có cải thiện lâm sàng sau 3-4 ngày dùng phác đồ 

kháng sinh đầu tiên (như giảm sốt). Cắt sốt sau khoảng 7 đến 10 ngày. Nếu sau thời 

gian này mà người bệnh vẫn sốt chứng tỏ người bệnh chậm đáp ứng với phác đồ đầu 

và cần phải xét nghiệm vi sinh tìm nguyên nhân. 

- Thời gian dùng kháng sinh ít nhất 4 tuần (có thể kéo dài đến 6 tuần tùy theo lâm sàng 

và X-quang phổi). 

- Một số chuyên gia khuyến cáo rằng nên tiếp tục dùng kháng sinh cho tới khi trên 

phim X-quang không còn tổn thương hoặc chỉ còn những vết tổn thương nhỏ và ổn 

định. 

3.1.2. Dẫn lưu ổ áp xe 

- Dẫn lưu tư thế, vỗ rung lồng ngực: Dựa vào phim chụp X-quang phổi thẳng nghiêng 

hoặc chụp cắt lớp vi tính lồng ngực chọn tư thế người bệnh để dẫn lưu tư thế kết hợp 

với vỗ rung lồng ngực. Dẫn lưu tư thế nhiều lần/ngày, để người bệnh ở tư thế sao cho 

ổ áp xe được dẫn lưu tốt nhất, lúc đầu trong thời gian ngắn vài phút, sau kéo dài dần 



 
 

thời gian tùy thuộc vào khả năng chịu đựng của người bệnh có thể đến 15 - 20 phút/lần. 

Vỗ rung dẫn lưu tư thế mỗi ngày 2-3 lần. 

- Có thể nội soi phế quản ống mềm để hút mủ ở phế quản dẫn lưu ổ áp xe. Soi phế 

quản ống mềm còn giúp phát hiện các tổn thương gây tắc nghẽn phế quản và gắp bỏ 

dị vật phế quản nếu có. 

- Chọc dẫn lưu mủ qua thành ngực: Áp dụng đối với những ổ áp xe phổi ở ngoại vi, ổ 

áp xe không thông với phế quản; ổ áp xe ở sát thành ngực hoặc dính với màng phổi. 

Sử dụng ống thông cỡ 7- 14F, đặt vào ổ áp xe để hút dẫn lưu mủ qua hệ thống hút liên 

tục. 

3.1.3. Các điều trị khác 

- Đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho người bệnh. 

- Đảm bảo cân bằng nước điện giải, thăng bằng kiềm toan. 

- Giảm đau, hạ sốt. 

3.2. Điều trị phẫu thuật 

- Mổ cắt phân thùy phổi hoặc thùy phổi hoặc cả 1 bên phổi tùy theo mức độ lan rộng 

với thể trạng người bệnh và chức năng hô hấp trong giới hạn cho phép (FEV1>1 lít 

so với số lý thuyết): 

+ Ổ áp xe > 10cm. 

+ Áp xe phổi mạn tính điều trị nội khoa không kết quả. 

+ Ho ra máu tái phát hoặc ho máu nặng đe dọa tính mạng. 

+ Áp xe phối hợp với giãn phế quản khu trú nặng. 

+ Có biến chứng rò phế quản - khoang màng phổi. 

4. PHÒNG BỆNH 

- Vệ sinh răng miệng, mũi, họng. 

- Điều trị tốt các nhiễm khuẩn răng, hàm, mặt, tai, mũi, họng. Thận trọng khi tiến hành 

các thủ thuật ở các vùng này để tránh các mảnh tổ chức rơi vào khí phế quản. 

- Khi cho người bệnh ăn bằng ống thông dạ dày phải theo dõi chặt chẽ, tránh để sặc 

thức ăn. 

- Phòng ngừa các dị vật rơi vào đường thở. 
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TRÀN MỦ MÀNG PHỔI 

1. ĐẠI CƯƠNG 

Tràn mủ màng phổi (empyema) là sự tích tụ mủ trong khoang màng phổi. Bệnh nếu 

không được chẩn đoán và điều trị sớm sẽ diễn biến xấu hoặc để lại di chứng nặng cho 

người bệnh. 

2. NGUYÊN NHÂN 

Bệnh có thể do nhiều nguyên nhân: Viêm màng phổi, viêm phổi, áp xe phổi, phẫu 

thuật lồng ngực, chấn thương ngực, áp xe dưới hoành (áp xe gan, viêm phúc mạc khu 

trú...) vỡ vào khoang màng phổi hoặc kết hợp nhiều yếu tố gây nên. Vi khuẩn thường 

gặp: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Escheria coli, Klebsiella 

pneumoniae, Haemophilus influenzae..., có thể do nấm hoặc amíp. 

3. TRIỆU CHỨNG 



 
 

3.1. Lâm sàng 

- Người bệnh có thể có tiền sử bệnh trước đó: Viêm phổi, áp xe phổi hoặc phẫu thuật 

lồng ngực... 

- Sốt: Đột ngột sốt cao, dao động. Sốt nhẹ kéo dài thường xảy ra ở người suy giảm 

miễn dịch hoặc đã dùng kháng sinh. 

- Ho khan hoặc khạc đờm, mủ. 

- Khó thở. 

- Đau ngực bên tổn thương. 

- Thăm khám: Hội chứng nhiễm khuẩn, thiếu máu, dấu hiệu mất nước: Da khô, tiểu 

ít... 

- Khám có thể thấy thành ngực bên bệnh lý phồng, kém hoặc không di động, gõ đục, 

rung thanh giảm hoặc mất, rì rào phế nang giảm. 

- Chọc thăm dò dịch màng phổi điển hình thấy mủ, đôi khi có màu đục, vàng, xanh 

hoặc màu nâu; mùi thối (gợi ý vi khuẩn kỵ khí) hoặc không. 

3.2. Cận lâm sàng 

- Số lượng bạch cầu máu ngoại vi tăng, tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính tăng, CRP 

tăng. 

- Chụp X-quang lồng ngực: Có hình ảnh tràn dịch màng phổi. 

- Siêu âm khoang màng phổi: Hình ảnh tràn dịch, dịch tăng tỷ trọng, hình ảnh tràn 

dịch với nhiều vách ngăn. 

- Chụp cắt lớp vi tính: giúp xác định rõ vị trí, mức độ bệnh, tổn thương nhu mô phổi, 

vị trí và đường vào ổ mủ màng phổi đặc biệt trong trường hợp tràn mủ màng phổi khu 

trú, đa ổ. 

- Xét nghiệm dịch màng phổi: tế bào học (nhiều bạch cầu đa nhân, thường > 60%, có 

tế bào thoái hoá), vi khuẩn học (soi tươi, nhuộm Gram, cấy dịch màng phổi tìm vi 

khuẩn gây bệnh và làm kháng sinh đồ). 

- Cấy máu tìm vi khuẩn gây bệnh. 

4. ĐIỀU TRỊ 

4.1. Nguyên tắc điều trị 



 
 

- Mọi trường hợp chẩn đoán mủ màng phổi phải được điều trị nội trú tại bệnh viện, ở 

các khoa có điều kiện đặt ống dẫn lưu màng phổi. 

- Dẫn lưu mủ sớm, hút áp lực âm liên tục và rửa màng phổi hàng ngày với Natri clorua 

0,9%. Khi mủ đặc, dẫn lưu kém, hoặc có hình ảnh vách hóa khoang màng phổi có chỉ 

định bơm streptokinase vào khoang màng phổi. 

- Kháng sinh đường toàn thân. 

- Điều trị triệu chứng: giảm đau, hạ sốt, đảm bảo dinh dưỡng, bồi phụ nước điện giải. 

- Phát hiện và điều trị các ổ nhiễm khuẩn nguyên phát, các bệnh phối hợp nếu có. 

- Có thể nội soi can thiệp khoang màng phổi sớm để giải phóng ổ mủ, bơm rửa khoang 

màng phổi, phát hiện và xử lý lỗ rò phế quản - màng phổi và có thể bóc vỏ màng phổi 

qua nội soi. 

- Vật lý trị liệu phục hồi chức năng hô hấp sớm. 

4.2. Điều trị kháng sinh 

a) Nguyên tắc dùng kháng sinh 

- Dùng kháng sinh theo kinh nghiệm ngay sau khi lấy bệnh phẩm chẩn đoán vi sinh 

vật. 

- Phối hợp từ 2 kháng sinh trở lên, theo đường tĩnh mạch hoặc tiêm bắp. 

- Liều cao ngay từ đầu. 

- Thay đổi kháng sinh dựa theo diễn biến lâm sàng và kháng sinh đồ nếu có. 

- Thời gian dùng kháng sinh từ 4 - 6 tuần. 

b) Các loại kháng sinh có thể dùng khi chưa có kết quả xét nghiệm vi sinh vật và kháng 

sinh đồ như sau: 

- Penicilin G 1 triệu đơn vị, liều 10 - 50 triệu đơn vị/ngày tùy theo tình trạng và cân 

nặng của người bệnh, pha truyền tĩnh mạch chia 3 - 4 lần/ngày, kết hợp với 1 kháng 

sinh nhóm aminoglycosid: 

+ Gentamicin 80mg: 3-5 mg/kg/ngày tiêm bắp 1 lần 

+ Hoặc amikacin 500mg: 15 mg/kg/ngày tiêm bắp 1 lần hoặc pha truyền tĩnh mạch 

trong 250ml Natri clorid 0,9%. 

Hoặc kết hợp với 1 kháng sinh nhóm quinolon: 



 
 

+ Levofloxacin 750mg/ngày truyền tĩnh mạch. 

+ Moxifloxacin 400mg/ngày. 

+ Ciprofloxacin 800mg/ngày. 

- Nếu nghi vi khuẩn tiết beta-lactamase, lựa chọn các kháng sinh sau và kết hợp với 

kháng sinh nhóm aminoglycosid như ở trên: 

+ Amoxicilin-clavulanat: 3 - 6g/ngày, tiêm tĩnh mạch chia 3-6 lần 

+ Hoặc ampicilin-sulbactam: 3- 6g/ngày, tiêm tĩnh mạch chia 3-6 lần. 

- Nếu nghi ngờ do vi khuẩn Gram-âm thì dùng cephalosporin thế hệ 3 kết hợp với 

kháng sinh nhóm aminoglycosid, lựa chọn: 

+ Cefotaxim 3 - 6 g/ngày, tiêm tĩnh mạch chia 3 đến 6 lần 

+ Hoặc ceftazidim 3 - 6 g/ngày, tiêm tĩnh mạch chia 3 đến 6 lần. 

- Nếu nghi ngờ do vi khuẩn kỵ khí lựa chọn kết hợp kháng sinh nhóm beta-lactam như 

trên với metronidazol hoặc clindamycin: 

+ Metronidazol liều 1- 1,5g/ngày, truyền tĩnh mạch chia 2-3 lần/ngày 

+ Hoặc clindamycin 1,8g/ngày truyền tĩnh mạch chia 3 lần. 

- Nếu tràn mủ màng phổi do nhiễm khuẩn mắc phải bệnh viện, khi chưa có kết quả 

kháng sinh đồ có thể dùng kháng sinh: 

+ Ceftazidim 3-6g/ngày chia 3 - 6 lần 

+ Hoặc piperacilin-tazobactam 4,5g x 3 lần/ngày 

+ Hoặc imipenem 2-4g/ngày chia 4 lần/ngày 

+ Hoặc meropenem 3-6g/ngày chia 3-6 lần/ngày. 

Kết hợp kháng sinh nhóm aminoglycosid hoặc quinolon, metronidazol với liều lượng 

như trên. Điều chỉnh kháng sinh theo diễn biến lâm sàng và kết quả kháng sinh đồ. 

- Nếu nghi ngờ do tụ cầu, lựa chọn: 

+ Oxacilin 6 - 12g/ngày 

+ Hoặc vancomycin 1-2 g/ngày. 

Kết hợp với amikacin (15 mg/kg/ngày) khi nghi do tụ cầu kháng thuốc. 

- Nếu do amíp thì dùng metronidazol 1,5g/ngày, truyền tĩnh mạch chia 3 lần mỗi ngày 

kết hợp với kháng sinh khác. 



 
 

- Chú ý xét nghiệm creatinin máu 2 lần trong một tuần đối với người bệnh có sử dụng 

thuốc nhóm aminoglycosid để theo dõi tác dụng phụ trên thận và điều chỉnh liều thuốc 

kháng sinh. 

4.3. Đánh giá điều trị 

- Tiến triển tốt: Người bệnh hết sốt, lượng mủ qua ống dẫn lưu giảm, tổn thương trên 

X-quang phổi thuyên giảm → tiếp tục kháng sinh cho đủ 4 - 6 tuần. 

- Tiến triển không tốt: Còn sốt, ống dẫn lưu màng phổi ra mủ kéo dài, X- quang phổi 

không cải thiện → thay kháng sinh (dựa vào kết quả cấy vi khuẩn mủ màng phổi và 

kháng sinh đồ nếu có), tìm các ổ mủ khác trong khoang màng phổi chưa được dẫn 

lưu. 

5. DỰ PHÒNG 

- Điều trị tốt các ổ nhiễm khuẩn tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Tiêm vaccine phòng cúm mỗi năm 1 lần, phòng phế cầu 5 năm 1 lần cho những 

trường hợp có bệnh phổi mạn tính, suy tim, tuổi trên 65 hoặc đã cắt lách. 

- Không hút thuốc lá, thuốc lào. 

- Giữ ấm cổ, ngực trong mùa lạnh. 
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NHIỄM KHUẨN HUYẾT VÀ SỐC NHIỄM KHUẨN 

NHIỄM KHUẨN HUYẾT VÀ SỐC NHIỄM KHUẨN 

1. ĐẠI CƯƠNG 

- Nhiễm khuẩn huyết là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính,gây ra do vi khuẩn lưu hành 

trong máu gây ra các triệu chứng lâm sàng đa dạng, suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn với 

tỉ lệ tử vong rất cao (từ 20 - 50%), trong đó sốc nhiễm khuẩn là biểu hiện nặng của 

nhiễm khuẩn huyết. 

- Các yếu tố nguy cơ: 

+ Người già, trẻ sơ sinh/đẻ non. 

+ Người sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, như sử dụng corticoid kéo dài, các thuốc 

chống thải ghép, hoặc đang điều trị hóa chất và tia xạ. 

+ Người bệnh có bệnh lý mạn tính, như tiểu đường, HIV/AIDS, xơ gan, bệnh van tim 

và tim bẩm sinh, bệnh phổi mạn tính, suy thận mạn. 

+ Người bệnh cắt lách, nghiện rượu, có bệnh máu ác tính, giảm bạch cầu hạt. 

+ Người bệnh có đặt các thiết bị hoặc dụng cụ xâm nhập như đinh nội tủy, catheter, 

đặt ống nội khí quản… 

2. NGUYÊN NHÂN 

- Nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn xâm nhập trực tiếp vào máu hoặc từ các ổ nhiễm 

khuẩn ở mô và cơ quan như: da, mô mềm, cơ, xương khớp, hô hấp, tiêu hóa… 

- Các vi khuẩn thường gây nhiễm khuẩn huyết 

+ Một số vi khuẩn Gram-âm gây nhiễm khuẩn huyết thường gặp: Vi khuẩn Gram-âm 

đường ruột họ Enterobacteriacae: bao gồm Salmonella, Escherichia coli, Klebsiella, 

Serratia, và các vi khuẩn Enterobacter…; Pseudomonas aeruginosa; Burkholderia 

pseudomallei. 

+ Một số vi khuẩn Gram-dương gây bệnh thường gặp: Streptococcus pneumoniae, 

Staphylococcus aureus, Streptococcus suis… 

+ Các vi khuẩn kị khí thường gặp: Clostridium perfringens và Bacteroides fragilis. 

3. TRIỆU CHỨNG - CHẨN ĐOÁN 

3.1. Nhiễm khuẩn huyết 



 
 

- Chẩn đoán dựa trên triệu chứng lâm sàng và chẩn đoán xác định dựa trên kết quả 

cấy máu. 

a) Lâm sàng 

- Sốt và các triệu chứng toàn thân. 

+ Sốt là triệu chứng rất thường gặp, có thể kèm theo rét run hoặc không. Trong những 

trường hợp nặng, người bệnh có thể hạ thân nhiệt. 

+ Nhịp tim nhanh, thở nhanh, có thể thay đổi tình trạng ý thức. 

+ Phù, gan lách to. 

- Triệu chứng ổ nhiễm khuẩn khởi điểm: 

+ Nhiễm khuẩn tiêu hóa: Áp xe gan, viêm túi mật, viêm ruột, viêm đại tràng, thủng 

ruột hay các ổ áp xe khác. 

+ Nhiễm khuẩn sinh dục tiết niệu: Viêm đài bể thận, áp xe thận, sỏi thận có biến 

chứng, áp xe tuyến tiền liệt. 

+ Nhiễm khuẩn vùng tiểu khung: Viêm phúc mạc vùng tiểu khung, áp xe buồng trứng-

vòi trứng. 

+ Nhiễm khuẩn hô hấp dưới: Viêm phổi, viêm mủ màng phổi, áp xe phổi… 

+ Nhiễm khuẩn mạch máu do các đường truyền tĩnh mạch, các catheter mạch máu, 

thiết bị nhân tạo nhiễm khuẩn. 

+ Nhiễm khuẩn tim mạch: Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, áp xe cơ tim, áp xe cạnh 

van tim. 

+ Các nhiễm khuẩn da và niêm mạc. 

- Triệu chứng rối loạn chức năng cơ quan: Suy gan, suy thận… 

- Biến chứng: Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng. 

b) Xét nghiệm 

- Cấy máu dương tính là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết. Tuy nhiên, 

cần lưu ý là kết quả cấy máu âm tính cũng không loại trừ được nhiễm khuẩn huyết, 

có khoảng 60% nhiễm khuẩn huyết có kết quả cấy máu âm tính. 

Nên cấy máu 02 lần (đối với cả nuôi cấy hiếu khí và kỵ khí) trước khi điều trị kháng 

sinh với thể tích máu tối thiểu là 10 ml/mẫu. Tuy nhiên tránh để việc lấy bệnh phẩm 



 
 

trì hoãn việc sử dụng kháng sinh > 45 phút. Nếu lấy 2 mẫu máu đồng thời thì cần lấy 

ở 2 vị trí khác nhau. Trong trường hợp có catheter mạch máu đã đặt quá 48 giờ, cần 

lấy ít nhất một mẫu bệnh phẩm qua catheter này. 

- Xét nghiệm huyết học: Số lượng bạch cầu máu ngoại vi > 12 G/l hoặc < 4 G/l hoặc 

tỉ lệ bạch cầu non > 10%, giảm tiểu cầu (< 100 G/L), rối loạn đông máu (INR > 1.5 

hoặc aPTT > 60 giây) 

- Xét nghiệm sinh hóa: Giảm oxy máu động mạch: PaO2/FIO2 < 300, creatinin tăng, 

tăng bilirubin máu, tăng men gan, protein phản ứng C (CRP) thường > 150 mg/l, tăng 

procalcitonin > 1,5 ng/ml 

- Các xét nghiệm khác đánh giá tổn thương cơ quan theo vị trí nhiễm khuẩn khởi điểm 

như xét nghiệm dịch não tủy, tổng phân tích nước tiểu, X- quang ngực, siêu âm… 

3.2. Sốc nhiễm khuẩn 

- Chẩn đoán xác định khi có tiêu chuẩn sau: 

+ Nhiễm khuẩn nặng, rối loạn chức năng các cơ quan. 

+ Tụt huyết áp (HA tâm thu < 90 mmHg, HA trung bình < 70 mmHg, HA tâm thu 

giảm > 40 mmHg hoặc huyết áp giảm dưới 2 lần độ lệch chuẩn so với giá trị bình 

thường của lứa tuổi đó) và không hồi phục khi bù đủ dịch hoặc cần phải dùng thuốc 

vận mạch. 

4. ĐIỀU TRỊ 

4.1. Điều trị kháng sinh 

4.1.1. Nguyên tắc 

- Điều trị sớm ngay trong giờ đầu khi nghĩ đến nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn 

sau khi đã cấy máu. 

- Sử dụng liệu pháp kinh nghiệm theo chiến lược xuống thang, kháng sinh phổ rộng 

bao phủ được tác nhân gây bệnh (phối hợp kháng sinh nếu cần), kháng sinh thấm tốt 

vào tổ chức bị bệnh và sử dụng kháng sinh theo kháng sinh đồ theo hướng kháng sinh 

phổ hẹp nhạy cảm với vi khuẩn gây bệnh. 

- Ưu tiên sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch. 

4.1.2. Liệu pháp kháng sinh theo kinh nghiệm 



 
 

a) Đối với các người bệnh chưa xác định được ổ nhiễm khuẩn trước đó trên lâm sàng 

và không có nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện 

- Với người bệnh có đáp ứng miễn dịch bình thường: Tùy thuộc vào thông tin vi khuẩn 

và nhạy cảm kháng sinh tùy từng đơn vị có thể lựa chọn sau đây 

+ Sử dụng kháng sinh phổ rộng đường tĩnh mạch sớm ngay trong giờ đầu: Phối hợp 

một kháng sinh nhóm penicilin phổ rộng (piperacilin-tazobactam) hoặc cephalosporin 

thế hệ ba (ceftriaxon, cefotaxim, ceftazidim, cefoperazol...) hoặc thế hệ bốn (cefepim, 

cefpirom) phối hợp với một kháng sinh nhóm quinolon (ciprofloxacin, levofloxacin 

hoặc moxifloxacin) hoặc với một kháng sinh nhóm aminoglycosid (amikacin, 

neltimicin...) 

+ Nếu nghi ngờ tác nhân gây bệnh là S. aureus (tụ cầu vàng), cân nhắc sử dụng các 

kháng sinh chống tụ cầu như oxacilin, cloxacilin, cefazolin (khi nghi ngờ nhiễm tụ 

cầu vàng nhạy methicilin, MSSA) hoặc vancomycin, teicoplanin hoặc daptomycin 

(đối với trường hợp nghi nhiễm tụ cầu kháng methicilin, MRSA). 

+ Nếu nghi ngờ tác nhân gây bệnh là vi khuẩn kỵ khí, cân nhắc sử dụng metronidazol. 

- Với các người bệnh có giảm bạch cầu hạt, suy giảm miễn dịch. 

+ Cần dùng kháng sinh phổ rộng đường tĩnh mạch nếu số lượng bạch cầu hạt < 0,5 x 

109/L hoặc dự đoán sẽ giảm < 0,5 x 109/L ở các người bệnh có số lượng bạch cầu hạt 

< 1 x 109/L. 

+ Phối hợp một kháng sinh nhóm carbapenem (ertapenem, imipenem-cilastatin, 

doripenem, meropenem) hoặc kháng sinh nhóm penicilin phổ rộng (piperacilin-

tazobactam) với một kháng sinh nhóm quinolon (ciprofloxacin, levofloxacin hoặc 

moxifloxacin) hoặc với một kháng sinh nhóm aminoglycosid (amikacin, neltimicin). 

+ Tùy theo điều kiện của cơ sở điều trị, có thể sử dụng liệu pháp kháng sinh theo kinh 

nghiệm như phần a, mục 4.1.2. 

+ Nếu người bệnh vẫn sốt kéo dài tới 96 giờ khi đã dùng liệu pháp kháng sinh kinh 

nghiệm ban đầu, cần tìm kiếm các nguyên nhân nhiễm khuẩn bệnh viện và cân nhắc 

bổ sung thuốc kháng nấm phù hợp. 



 
 

b) Đối với các người bệnh chưa xác định được ổ nhiễm khuẩn khởi điểm nhưng có 

yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện 

- Cần dựa vào thông tin vi khuẩn học và nhạy cảm kháng sinh của từng bệnh viện để 

lựa chọn kháng sinh kinh nghiệm cho phù hợp: 

+ Có thể phối hợp một kháng sinh có tác dụng chống P. aeruginosa nhóm carbapenem 

(imipenem-cilastatin, doripenem, meropenem) hoặc kháng sinh nhóm penicilin phổ 

rộng như piperacilin-tazobactam với một kháng sinh nhóm quinolon (ciprofloxacin, 

levofloxacin hoặc moxifloxacin) hoặc với một kháng sinh nhóm aminoglycosid 

(amikacin, neltimicin) hoặc với fosfomycin. Chú ý cần chỉnh liều các kháng sinh theo 

độ thanh thải creatinin. 

+ Nếu nghi ngờ tác nhân gây bệnh là S. aureus (tụ cầu vàng) kháng methicilin 

(MRSA), cần cân nhắc sử dụng thêm vancomycin, teicoplanin hoặc daptomycin. 

+ Nếu nghi ngờ tác nhân vi khuẩn Gram-âm đa kháng (kháng carbapenem): Phối hợp 

kháng sinh nhóm carbapenem có tác dụng chống A. baumanii và/hoặc kháng sinh 

nhóm penicilin phổ rộng phối hợp với các chất ức chế beta-lactamase (piperacilin-

tazobactam hoặc ampicilin-sulbactam) với colistin để tăng tác dụng hiệp đồng. 

c) Đối với các người bệnh có ổ nhiễm khuẩn chỉ điểm 

- Khi chưa xác định được căn nguyên gây bệnh, cần sử dụng kháng sinh theo kinh 

nghiệm. Khi có kết quả nuôi cấy, chuyển dùng kháng sinh phổ hẹp nhạy cảm với vi 

khuẩn gây bệnh khi có kết quả cấy vi khuẩn và kháng sinh đồ. Cần chỉnh liều kháng 

sinh theo độ thanh thải creatinin ở các người bệnh có suy thận. 

- Nhiễm khuẩn đường mật hay tiêu hóa: 

+ Nhiễm khuẩn gan mật: K. pneumoniae là vi khuẩn chính gây nhiễm khuẩn huyết và 

áp xe gan ở Việt Nam. Sử dụng kháng sinh nhóm cepalosporin thế hệ 3 hoặc 4, hoặc 

carbapenem (nếu người bệnh có nguy cơ nhiễm vi khuẩn sinh beta-lactamase phổ rộng 

- ESBL) phối hợp với một kháng sinh nhóm aminoglycosid (amikacin, neltimicin) 

hoặc metronidazol khi nghi ngờ vi khuẩn kỵ khí. 



 
 

+ Nhiễm khuẩn ống tiêu hóa: Sử dụng kháng sinh nhóm cepalosporin thế hệ 3 hoặc 4, 

hoặc carbapenem hoặc quinolon (ciprofloxacin) phối hợp với metronidazol (khi nghi 

ngờ vi khuẩn kỵ khí). 

- Nhiễm khuẩn đường hô hấp: 

+ Xem thêm bài Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng và Viêm phổi liên quan đến thở 

máy. 

- Nhiễm khuẩn tim mạch: Xem thêm bài Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Nếu nghi 

ngờ tác nhân gây bệnh là S. aureus (tụ cầu vàng), cân nhắc sử dụng các kháng sinh 

chống tụ cầu như oxacilin, cloxacilin, cefazolin (đối với tụ cầu vàng nhạy methicilin, 

MSSA) hoặc vancomycin, teicoplanin, daptomycin (đối với trường hợp tụ cầu kháng 

methicilin, MRSA) đường tĩnh mạch. 

- Nhiễm khuẩn liên quan đến các dụng cụ mạch máu: Xem thêm phần nhiễm khuẩn 

có yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện. Nếu nghi ngờ do tụ cầu vàng kháng 

methicilin (MRSA), cần dùng vancomycin, linezolid, teicoplanin hoặc daptomycin. 

- Nhiễm khuẩn sinh dục ở nữ giới: Dùng ceftriaxon tĩnh mạch 1gam hàng ngày phối 

hợp với azithromycin tĩnh mạch 500mg hàng ngày và metronidazol 1g/ngày. Nếu nghi 

ngờ có liên quan đến nhiễm khuẩn bệnh viện dùng kháng sinh nhóm carbapenem 

(imipenem-cilastatin, meropenem) hoặc piperacilin- tazobactam phối hợp với 

azithromycin và metronidazol, nếu nghi ngờ do vi khuẩn đa kháng thuốc phối hợp 

colistin. 

- Nhiễm khuẩn da: Tham khảo phần sử dụng kháng sinh cho nhiễm khuẩn da và mô 

mềm. Nếu nghi ngờ tác nhân gây bệnh là S. aureus (tụ cầu vàng), cân nhắc sử dụng 

các kháng sinh chống tụ cầu như oxacilin, cloxacilin, cefazolin (đối với tụ cầu vàng 

nhạy methicilin, MSSA) hoặc vancomycin, teicoplanin hoặc daptomycin (đối với 

trường hợp tụ cầu kháng methicilin, MRSA). Đối những người bệnh tổn thương da 

(ví dụ do bỏng), cần cân nhắc nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện và sử dụng các kháng 

sinh có tác dụng diệt P. aeruginosa. 

4.1.3. Lựa chọn kháng sinh dựa theo thông tin vi khuẩn gây bệnh 



 
 

Kháng sinh được lựa chọn dựa trên thông tin về vi khuẩn gây bệnh được thể hiện trong 

Bảng II.10. 

Bảng II.10. Lựa chọn kháng sinh theo kinh nghiệm 

Vi khuẩn Kháng sinh lựa chọn Kháng sinh thay thế 

Vi khuẩn Gram-âm 

đường ruột họ 

Enterobacteriaceae 

(không sinh ESBL) 

400mg x 2 đến 3 lần/ngày, tối 

đa không quá 1200mg/ngày, 

truyền tĩnh mạch 

+ Ceftriaxone 2 g/lần, tiêm 

tĩnh mạch chậm mỗi 12 

giờ/lần 

Các kháng sinh cephalosporin thế 

hệ 3 và 4 khác 

Các kháng sinh nhóm 

fluoroquinolon 

Vi khuẩn Gram-âm 

đường ruột họ 

Enterobacteriaceae 

(sinh ESBL) 

Ertapenem 1g/lần/ngày, 

truyền tĩnh mạch trong 3-4 giờ 

Imipenem-cilastatin 500 mg/lần, 

truyền tĩnh mạch mỗi 6 giờ/lần 

Meropenem 1g/lần, truyền tĩnh 

mạch 8 giờ/lần 

Doripenem 500 mg/lần, truyền tĩnh 

mạch 8 giờ/lần 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Ceftazidime 2 g/lần, tiêm tĩnh 

mạch chậm mỗi 8 giờ/lần 

Cefepim 2 g/lần, tiêm tĩnh 

mạch chậm mỗi 8h /lần 

Piperacillin-tazobactam 4,5 

g/lần, 

tiêm tĩnh mạch mỗi 6 giờ/lần 

Ciprofloxacin x 400-1200 mg/ngày 

Imipenem-cilastatin 1 g/lần, truyền 

tĩnh mạch mỗi 6-8 giờ/lần 

Meropenem 1 g/lần, đường tĩnh 

mạch mỗi 8 giờ/lần 

Burkholderia 

pseudomallei 

Ceftazidime 2 g/lần, tiêm tĩnh 

mạch chậm mỗi 8 giờ/lần 

Imipenem-cilastatin 1g/lần, truyền 

tĩnh mạch 8 giờ/lần. Meropenem 

1g/lần, đường tĩnh mạch 8 giờ/lần 

Streptococcus 

pneumoniae 

Ceftriaxone 2 g/lần, tiêm tĩnh 

mạch chậm mỗi 12 giờ/lần 

Levofloxacin 750 mg/ngày 

Vancomycin 1 g/lần, truyền tĩnh 

mạch cách mỗi 12 giờ 



 
 

Cefotaxime 2 g/lần tiêm tĩnh 

mạch mỗi 6 giờ/lần 

Staphylococcus 

aureus (nhạy 

Methicilin) 

Oxacilin 100-200 mg/kg/ngày 

chia tiêm tĩnh mạch chậm cách 

6 giờ/lần 

Vancomycin 1 g/lần truyền tĩnh 

mạch cách mỗi 12 giờ 

Staphylococcus 

aureus (kháng 

Methicilin) 

Vancomycin 1 g/lần truyền 

tĩnh mạch cách mỗi 12 giờ 

Daptomycin 4-6 mg/kg/ngày 

Streptococcus suis Ampicilin: 2g/lần, tiêm tĩnh 

mạch mỗi 6 giờ/lần. Trẻ em 

200-250 mg/kg/ngày 

Ceftriaxon: 2g/lần, tiêm tĩnh 

mạch12h/lần. Trẻ em 

100mg/kg/ngày 

Clostridium 

perfringens 

Penicilin 3-4 triệu đơn vị tiêm 

tĩnh mạch cách 4 giờ/lần 

Metronidazole truyền tĩnh 

mạch liều tấn công 15 mg/kg 

sau đó sử dụng liều duy trì 7,5 

mg/kg trong 1 giờ cách mỗi 6 

giờ/lần 

Clindamycin truyền tĩnh mạch 6-9 

g/ngày chia liều cách mỗi 8 giờ/lần 

Bacteroides fragilis Metronidazole truyền tĩnh 

mạch liều tấn công 15 mg/kg 

sau đó sử dụng liều duy trì 7,5 

mg/kg trong 1 giờ cách mỗi 6 

giờ/lần 

 

4.1.4. Cách dùng cụ thể các loại kháng sinh 

Liều dùng và cách dùng của một số kháng sinh được thể hiện trong Bảng II.11. 

Bảng II.11. Liều dùng - cách dùng của một số kháng sinh 

Loại kháng sinh Cách sử dụng 

Ceftriaxon 1-2g x 1 lần/ngày (hoặc chia 2 liều), tối đa 4g/ngày. 

Cefepim 1-2g mỗi 12 giờ, tối đa 6g/ngày. Nhiễm khuẩn đe dọa tính 

mạng: 2g mỗi 8-12 giờ. 



 
 

Ceftazidim 1-2g mỗi 8-12 giờ. 

Ampicilin-sulbactam 1,5-3g mỗi 6 giờ, đường tĩnh mạch. 

Ertapenem 1g x 1 lần/ngày, truyền tĩnh mạch trong 3-4 giờ. 

Imipenem 0,5g-1g mỗi 6 giờ, tối đa 4g/ngày, truyền tĩnh mạch trong 3-

4 

giờ. 
Meropenem 1g mỗi 8 giờ, tối đa 2g mỗi 8 giờ, đường tĩnh mạch. 

Piperacilin-tazobactam 4,5g mỗi 8 giờ, truyền tĩnh mạch. 

Levofloxacin 500-750 mg/ngày, truyền tĩnh mạch. 

Moxifloxacin 400mg/ngày, truyền tĩnh mạch. 

Ciprofloxacin 400mg x 2 đến 3 lần/ngày, tối đa không quá 1200mg/ngày, 

truyền tĩnh mạch. 
Amikacin 16-24 mg/kg x 1lần/ngày, truyền tĩnh mạch*. 

Tobramycin 4-7mg/kg x 1lần/ngày, truyền tĩnh mạch. 

Gentamicin 4-7mg/kg x 1lần/ngày, truyền tĩnh mạch. 

Linezolid 600mg x 1 lần/ngày. 

* Liều dùng có thể thay đổi tùy theo kết quả theo dõi nồng độ thuốc trong máu (TDM) 

4.2. Xử trí ổ nhiễm khuẩn khởi điểm 

- Dẫn lưu ổ áp xe, dẫn lưu màng phổi, màng tim, dẫn lưu túi mật, lấy sỏi đường mật 

khi có tắc mật… 

- Rút các dụng cụ/thiết bị y khoa là đường vào của nhiễm khuẩn nếu có chỉ định. 

4.3. Điều trị hỗ trợ và hồi sức 

- Đề phòng và điều trị sốc nhiễm khuẩn. 

- Đảm bảo hô hấp: Đảm bảo thông khí, thở ôxy, đặt ống nội khí quản và thông khí 

nhân tạo khi cần thiết. 

- Điều chỉnh cân bằng nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan. 

- Điều trị suy thận: Truyền đủ dịch, lợi tiểu. 

- Lọc máu liên tục khi có chỉ định. 

- Điều trị xuất huyết và đông máu rải rác trong lòng mạch. 

- Hạ sốt, dinh dưỡng nâng cao thể trạng. 

- Chăm sóc vệ sinh, chống loét. 
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Chương III 

NHIỄM KHUẨN TIM MẠCH 

THẤP TIM 

1. ĐỊNH NGHĨA 

- Thấp tim là một bệnh viêm cấp tính có tính chất toàn thân (có liên quan đến miễn 

dịch) chỉ xảy ra sau một hay nhiều đợt viêm họng do liên cầu beta tan huyết nhóm A 

theo phân loại của Lancefield. Bệnh biểu hiện bằng một hội chứng bao gồm: Viêm đa 

khớp, viêm tim, chorea, hạt dưới da, ban đỏ vòng. 

- Bệnh thấp tim đã được biết đến từ thế kỷ 17. Năm 1944, J.Duckett Jone đưa ra bảng 

hướng dẫn chẩn đoán thấp tim. Năm 1988, WHO đã công nhận bảng tiêu chuẩn chẩn 

đoán thấp tim của Jone đã được sửa đổi. 

- Hiện nay trên thế giới bệnh thấp tim đã được giải quyết ở các nước phát triển. Các 

nước khác tỷ lệ bệnh vẫn còn cao. Ở Việt Nam tỷ lệ thấp tim ở trẻ em dưới 16 tuổi là 

0,45%. 

2. NGUYÊN NHÂN 

- Do vi khuẩn Liên cầu beta tan huyết nhóm A gây ra. 



 
 

3. TRIỆU CHỨNG 

a) Lâm sàng 

- Viêm họng: Hay gặp trước đó 1-2 tuần. Toàn thân: người bệnh có sốt nhẹ hoặc sốt 

cao; toàn thân mệt mỏi, ăn uống kém; có thể ho, đau ngực... 

- Viêm van tim: Hay gặp mới xuất hiện TTT ở mỏm do HoHL; thổi tâm trương ở giữa 

mỏm (thổi carey coomb), có thể do tăng cường độ tiếng T3; thổi tâm trương ở đáy tim 

do HoC. 

- Viêm cơ tim: Nhịp tim thường nhanh, tương ứng với tăng 1 độ C- nhịp tim tăng 30 

đến 35 ck/ph, có thể có ngoại tâm thu nhĩ hoặc thất, có thể có tiếng ngựa phi ở mỏm 

hoặc trong mỏm. 

- Viêm màng ngoài tim: Tiếng tim mờ, có thể nghe thấy tiếng cọ màng tim. 

- Viêm khớp: Thường hay gặp ở các khớp nhỡ hoặc khớp lớn như: Đầu gối, cổ chân, 

khuỷu tay, cổ tay... khớp đau di chuyển, hạn chế vận động, sưng- nóng - đỏ. Đặc điểm 

của viêm khớp: Đáp ứng rất nhanh với salicylat, khi khỏi không để lại di chứng, không 

điều trị cũng tự khỏi sau 4 tuần. 

- Múa giật (Sydenham): Do tổn thương thần kinh trung ương. người bệnh có những 

động tác ở một hoặc hai chi với đặc điểm: Biên độ rộng, đột ngột, không có ý thức, 

tăng lên khi thức và giảm hoặc hết động tác nếu tập trung vào một việc nào đó hoặc 

khi ngủ. Thường hết múa giật sau 4-6 tuần. 

- Ban vòng (ban Besnier): Vòng ban hồng, xếp thành quầng có đường kính của viền 

1-2 mm, hay gặp ở thân, mạn sườn, gốc chi, không có ở mặt. Ban mất đi sau vài ngày. 

- Hạt Meynet: Là những hạt nổi dưới da có đường kính khoảng 5-10 mm, dính trên 

nền xương (khuỷu, gối...) ấn không đau, xuất hiện cùng viêm khớp và viêm tim, mất 

đi sau vài tuần. 

- Suy tim (trong trường hợp thấp tim nặng): người bệnh khó thở, ho khan, phù, gan 

to, tĩnh mạch cổ nổi, phổi có ran ẩm... 

b) Cận lâm sàng 



 
 

- Máu: CTM: Bạch cầu tăng, máu lắng tăng; sợi huyết tăng; Protein C tăng; 

Antistreptolysin O: Tăng cao > 200 đơn vị Todd. Tăng nhiều sau nhiễm liên cầu beta 

tan huyết nhóm A sau 2 tuần, kéo dài 3-5 tuần rồi giảm dần. 

- Điện tâm đồ: Bloc nhĩ - thất cấp I hay gặp. Có thể gặp bloc nhĩ - thất cấp II, III. Nhịp 

nhanh xoang. Ngoại tâm thu nhĩ, ngoại tâm thu thất... 

- Chụp tim phổi: Có thể thấy tim to, rốn phổi đậm... 

- Siêu âm tim: Hình ảnh HoHL, HoC, có thể có dịch màng tim... 

4. ĐIỀU TRỊ THẤP TIM 

a) Nguyên tắc điều trị: 

- Điều trị triệu chứng; điều trị nguyên nhân; phòng bệnh. 

b) Điều trị cụ thể: 

- Điều trị đợt thấp tim: Nghỉ ngơi, kháng sinh, chống viêm, điều trị triệu chứng. 

- Nghỉ ngơi: 

Bảng II.12. Nghỉ ngơi theo mức độ viêm 

STT Mức độ Nghỉ trên giường Đi lại trong phòng 

1 Không viêm tim 2 tuần 2 tuần 

2 Viêm tim, tim không to 4 tuần 4 tuần 

3 Viêm tim, tim to 6 tuần 6 tuần 

4 Viêm tim, suy tim Khi hết suy tim 3 tháng 

- Kháng sinh điều trị bệnh Thấp tim: 

+ Cần điều trị ngay, đủ liều và đủ thời gian để diệt được liên cầu. Hiện nay, penicilin 

vẫn là thuốc thường dùng vì có hiệu quả nhất, chưa thấy có sự kháng penicilin của 

liên cầu, đồng thời thuốc có giá thành thấp và sẵn có trên thị trường thuốc. Các thuốc 

kháng sinh dòng beta-lactam cũng có hiệu quả cao trong điều trị liên cầu. Khi bị dị 

ứng với penicilin có thể dùng erythromycin (nhưng có khoảng 10% liên cầu kháng 

erythromycin). 

+ Thuốc và cách sử dụng trong điều trị bệnh thấp tim: 

Bảng II.13. Thuốc và cách sử dụng trong điều trị bệnh thấp tim 

STT Kháng sinh Liều lượng Cách dùng Ghi chú 



 
 

1 Benzathin 

penicilin 

<30 kg: 600.000 đv. 

Từ 30 kg trở lên: 1.200.000 

đv. 

Tiêm bắp sâu 

(tiêm mông) một 

lần duy nhất. 

Hiệu quả nhất 

(>97%). 

2 Penicilin V < 30kg: 500mg/24 giờ. 

Từ 30kg trở lên: 1g/24 giờ. 

Uống 2 lần/24 

giờ. Uống đủ 10 

ngày. 

Hiệu quả như 

tiêm. 

5 Erythromycin < 30kg: 500 mg. 

Từ 30 kg trở lên: 1g. 

Uống 2 lần/24 

giờ. Uống đủ 10 

ngày. 

Dùng khi dị ứng 

với Penicilin. Tác 

dụng tốt (>70%). 

- Chống viêm: Tùy theo mức độ của bệnh 

+ Viêm đa khớp: 

Aspirin 100 mg/kg/ngày x 6 ngày.  

Aspirin 75 mg/kg/ngày x 2 tuần. 

+ Viêm tim: Prednisolon 1-2 mg/kg/ngày x 2-3 tuần, nếu máu lắng giảm thì bắt đầu 

giảm liều 1-2 mg/tuần. 

- Điều trị triệu chứng: 

+ Điều trị suy tim: 

Trợ tim: Digoxin 0,25mg/ngày;  

Lợi tiểu: Furosemid 40 mg x 1-2 viên/ngày (chú ý: bù Kali). 

+ Giãn mạch (thuốc ức chế men chuyển): Perindopril 4 mg x 1viên/ngày hoặc 

enalapril 5 mg x 1 viên/ngày hoặc captopril 25 mg x 1 viên/ngày. 

+ Múa vờn: Phenobarpital: 16-32 mg/kg/ngày; haloperidol: 0,03 - 1 mg/kg/ngày; 

chlopromazin: 0,5 mg/kg/ngày. 

5. PHÒNG BỆNH 

- Phòng thấp tái phát hay phòng thấp cấp II (cho người bệnh đã được chẩn đoán bị 

bệnh thấp tim). Theo khuyến cáo của Tổ chức y tế Thế giới: hiện nay vẫn chưa có 

vaccine phòng bệnh Thấp tim. Đặc điểm của vi khuẩn liên cầu beta tan huyết nhóm A 

là rất hay kháng thuốc nếu dùng một loại thuốc kéo dài nhiều năm. Khuyến cáo chỉ 



 
 

dùng 2 loại thuốc để phòng bệnh thấp tim tái phát đó là: penicilin (ưu tiên số 1) và 

erythromycin (nếu dị ứng với penicilin). 

- Benzathin penicilin (tiêm): 1.200.000 đv cho người bệnh > 30 kg; 600.000 đv cho 

người bệnh < 30 kg. Tiêm bắp sâu (tiêm mông), 28 ngày tiêm một lần. 

+ Hoặc: Penicilin V (uống): 0,5 g/24 giờ cho người bệnh < 30 kg; 1 g/24 giờ cho 

người bệnh từ 30 kg trở lên. Uống hàng ngày. 

+ Hoặc: Erythromicin (uống): 0,5 g/24 giờ cho người bệnh < 30 kg; 1 g/24 giờ cho 

người bệnh từ 30 kg trở lên. Uống hàng ngày. 

- Thời gian phòng thấp: 

+ Thấp tim chưa có biến chứng van tim: Phòng thấp tim tái phát ít nhất là 5 năm và ít 

nhất đến năm 18 tuổi. 

+ Thấp tim có biến chứng van tim: Phòng thấp tim tái phát kéo dài ít nhất đến năm 45 

tuổi. 

- Chú ý: Khi đang tiêm phòng thấp cấp II, nên chuyển thuốc tiêm thành thuốc uống 

trong các trường hợp sau: người bệnh đang bị suy tim nặng; người bệnh đang bị một 

bệnh cấp tính khác như: Hen phế quản, viêm phế quản, suy gan, suy thận...; người 

bệnh có chỉ định nong van, mổ sửa van, mổ thay van...; người bệnh đang mang thai 

(phòng trường hợp cấp cứu sốc phản vệ do penicilin khó thành công). 
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VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM KHUẨN 

1. ĐỊNH NGHĨA 

Viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn (infective endocarditis) là tình trạng viêm 

nội tâm mạc có loét và sùi, thường xảy ra (nhưng không phải bắt buộc) trên một nội 

tâm mạc đã có tổn thương bẩm sinh hoặc mắc phải từ trước. 

2. NGUYÊN NHÂN 



 
 

- Trong đa số trường hợp, vi khuẩn gây bệnh là liên cầu khuẩn. 

- Những loại vi khuẩn và tác nhân gây bệnh khác: 

+ Tụ cầu khuẩn: Đáng chú ý là hay gặp trong những trường hợp nhiễm khuẩn huyết 

do tụ cầu sau nạo phá thai, các tổn thương thường hay gặp ở van ba lá. 

+ Não mô cầu, phế cầu, lậu cầu. 

+ Trực khuẩn Klebsiella pneumoniae, Salmonella, Brucella, Corynebacterium, Vibrio 

foetus. 

+ Các loại nấm Actynomyces, Candida albicans: Thường hay gây bệnh trên những cơ 

thể suy giảm miễn dịch, đã từng được điều trị ở những liệu pháp kháng sinh quá dài. 

Tiên lượng của những loại này rất tồi. 

3. TRIỆU CHỨNG 

3.1. Lâm sàng 

- Sốt dai dẳng trên 1 người bệnh có bệnh tim. 

- Lách to, móng tay khum, ngón tay dùi trống. 

- Tuy nhiên, trên thực tế, để có thể chẩn đoán và điều trị sớm ta nên nghĩ đến viêm 

nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn trước một người bệnh tim có sốt dai dẳng trên 1 

tuần mà không có lý do và cho cấy máu ngay. 

3.2. Các xét nghiệm cận lâm sàng 

a) Cấy máu tìm vi khuẩn gây bệnh 

- Cần phải cấy máu nhiều lần trước khi cho kháng sinh. 

- Cố gắng cấy máu khi người bệnh đang sốt vì lúc đó khả năng dương tính thường cao 

hơn. 

b) Các xét nghiệm máu khác: 

- Tốc độ lắng máu bao giờ cũng tăng cao. 

- Công thức máu: 

+ Số lượng hồng cầu thường giảm nhẹ. 

+ Số lượng bạch cầu tăng vừa, nhất là bạch cầu đa nhân trung tính. 

c) Xét nghiệm nước tiểu: Ngoài Protein niệu người ta thấy trong khoảng 70 - 80% các 

trường hợp có đái ra máu vi thể, được xác định thông qua xét nghiệm cặn Addis. 



 
 

d) Siêu âm tim: Nếu nhìn thấy rõ các tổn thường sùi thì chúng ta có thể chẩn đoán xác 

định bệnh (dù là có cấy máu âm tính). Nhưng nếu không thấy rõ các tổn thương sùi 

thì chúng ta cũng không được loại trừ chẩn đoán, vì có thể chùm tia siêu âm chưa quét 

được đúng vùng tổn thương, hoặc là tổn thương sùi còn quá nhỏ nên chưa phát hiện 

được trên siêu âm. Đôi khi siêu âm tim còn phát hiện được hiện tượng đứt các dây 

chằng, cột cơ hoặc thủng các vách tim, là những biến chứng có xảy ra trong nội tâm 

mạc bán cấp nhiễm khuẩn. 

4. ĐIỀU TRỊ 

4.1. Điều trị khi chưa có kết quả cấy máu: Điều trị kháng sinh sớm (ngay sau cấy 

máu 3 lần) với mục đích là diệt khuẩn ở tổn thương sùi. Dùng kháng sinh có tác dụng 

diệt khuẩn, liều cao, phối hợp hai kháng sinh; nên dùng đường tĩnh mạch; thời gian từ 

4-6 tuần. Lựa chọn kháng sinh tốt nhất nên dựa vào kết quả cấy máu và kháng sinh 

đồ. 

4.2. Trong khi chờ đợi kết quả cấy máu: 

a) Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn van tự nhiên: một trong 3 lựa chọn sau: 

- Ampicilin-sulbactam: 12g/24h, chia 4 lần, tiêm TM x 4-6 tuần và gentamicin sulfat 

3mg/kg/24h chia 3 lần tiêm TM/TB x 5-14 ngày. 

- Vancomycin 30mg/kg/24h chia 2 lần pha với 200ml NaCl 0,9% hoặc glucose 5% 

truyền TM ít nhất là trong 60 phút x 4-6 tuần và gentamicin sulfat 3mg/kg/24h chia 3 

lần tiêm TM/TB x 5-14 ngày và ciprofloxacin 1000 mg/24h uống x 4-6 tuần hoặc 

800mg/24h chia 2 lần truyền TM x 4-6 tuần. 

Chú ý: 

+ Vancomycin dùng cho người bệnh có dị ứng penicilin. 

+ Trẻ em không được vượt quá liều lượng thuốc cho một người lớn bình thường. 

- Ampicilin-sulbactam 300mg/kg/24h chia 4-6 lần tiêm TM và gentamicin sulfat 

3mg/kg/24h chia 3 lần tiêm TM/TB x 5-14 ngày. Và vancomycin 40mg/kg/24h chia 

2-3 lần truyền TM như trên. Và ciprofloxacin 20-30mg/24h chia 2 lần truyền TM hoặc 

uống. 



 
 

b) Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn van nhân tạo xảy ra < 1 năm sau phẫu thuật thay 

van tim: 

- Người lớn: Phối hợp 4 loại kháng sinh sau: 

+ Vancomycin 30mg/kg/24h chia 2 lần truyền TM như trên x 6 tuần. 

+ Gentamicin sulfat 3mg/kg/24h chia 3 lần tiêm TM/TB x 2 tuần. 

+ Cefepim 6g/24h chia 3 lần tiêm TM chậm x 6 tuần. 

+ Rifampin 900mg/24h chia 3 lần uống hoặc hòa với Glucose 5% truyền TM x 6 tuần. 

- Trẻ em (TE): Phối hợp 4 loại kháng sinh sau: 

+ Cefepim 150mg/kg/24h chia 3 lần tiêm TM chậm (TE> 2 tháng). 

+ Rifampin 20mg/kg/24h chia 3 lần uống hoặc truyền TM (hòa với dung dịch Glucose 

5%). 

+ Vancomycin liều lượng và đường dùng như trên. 

+ Gentamicin liều lượng và đường dùng như trên. 

c) Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn van nhân tạo xảy ra > 1 năm sau phẫu thuật thay 

van tim: Điều trị như VNTM van tự nhiên, thời gian 6 tuần. 

4.3. Điều trị khi có kết quả cấy máu: phối hợp kháng sinh đặc hiệu theo kháng sinh 

đồ, thời gian điều trị là từ 4 - 6 tuần, riêng với aminosid thời gian điều trị nên ngắn 

nhất nếu có thể (5 - 14 ngày) không quá 14 ngày. 

5. KHÁNG SINH PHÒNG BỆNH 

5.1. Bệnh tim có nguy cơ cao mắc viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn: 

- Van nhân tạo (van sinh học, van cơ học, homograffes). 

- Tiền sử VNTMNK (ngay cả khi không có bệnh tim). 

- Bệnh tim bẩm sinh tím: chưa phẫu thuật hoặc đã phẫu thuật tạm thời. 

- Shunt chủ phổi nhân tạo. 

- Bệnh van tim: hở van động mạch chủ, hở van hai lá, hẹp van động mạch chủ. Hẹp 

van hai lá đơn thuần hiếm khi gặp VNTMNK. 

5.2. Bệnh tim có nguy cơ: 

- Sa van hai lá có hở van và dày van. 

- Van động mạch chủ hai lá (Bicuspidie). 



 
 

- Bệnh tim bẩm sinh không tím chưa phẫu thuật (trừ thông liên nhĩ). 

- Bệnh cơ tim tắc nghẽn. 

5.3. Kháng sinh dự phòng cho các thủ thuật răng miệng: chỉ 1 liều 30-60 phút 

trước thủ thuật: 

a) Không dị ứng penicilin, ampicilin: 

- Đường uống: amoxicilin 2g (TE: 50 mg/kg). 

- Không uống được: 

+ Ampicilin 2 g tiêm TM/TB (TE: 50 mg/kg tiêm TM/TB) 

+ Hoặc cefazolin hoặc ceftriaxon 1g tiêm TM/TB (TE: 50 mg/kg tiêm TM/TB). 

b) Dị ứng với penicilin hoặc ampicilin: 

- Đường uống: 

+ Cephalexin 2g (TE: 50 mg/kg), hoặc thay bằng cephalosporin thế hệ 1/thế hệ 2 khác. 

Không dùng cephalosporin cho người bệnh có tiền sử sốc phản vệ, phù mạch, mày 

đay do penicilin/ampicilin 

+ Hoặc clindamycin 600 mg/ngày (TE > 1 tháng: 20 mg/kg, uống trong bữa ăn) 

+ Hoặc azithromycin/clarithromycin 500mg (TE: 15 mg/kg). 

- Không uống được: 

+ Cefazolin/ceftriaxon 1 g tiêm TM/TB (TE: 50 mg/kg) 

+ Hoặc clindamycin 600 mg tiêm TM/TB (TE >1 tháng: 20 mg/kg, tiêm TM/TB). 

5.4. Kháng sinh dự phòng cho các thủ thuật đường sinh dục-tiết niệu, tiêu hóa, 

hô hấp: Chỉ 1 liều ngay trước thủ thuật hoặc khi gây tê: 

- Không dị ứng penicilin: Ampicilin/amoxicilin 1g tiêm TM (TE:<5 tuổi 250 mg; 5-

10 tuổi 500 mg) và gentamicin 1,5 mg/kg tiêm TM. 

- Dị ứng penicilin: Teicoplanin (trừ trẻ sơ sinh) 400 mg tiêm TM (TE <14 tuổi: 6 

mg/kg) và gentamicin 1,5 mg/kg tiêm TM. 

5.5. Kháng sinh dự phòng cho thủ thuật đặt ống qua mũi: chỉ 1 liều ngay trước 

thủ thuật hoặc khi gây tê: 

- Không dị ứng penicilin: Flucloxacilin 1g tiêm TM (TE<4 tuổi 50 mg/kg) 



 
 

- Dị ứng penicilin: Clindamycin 600 mg tiêm TM (50 mg TE<5 tuổi; 75 mg TE 5-10 

tuổi; 300 mg TE 10-16 tuổi). 
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Chương IV. 

NHIỄM KHUẨN DA VÀ MÔ MỀM 

NHỌT 

1. ĐỊNH NGHĨA 

- Nhọt (Furuncle) là tình trạng viêm cấp tính gây hoại tử nang lông và tổ chức xung 

quanh. 

- Bệnh thường gặp về mùa hè, nam nhiều hơn nữ. Mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh, 

tuy nhiên bệnh thường gặp hơn ở trẻ em. 

2. NGUYÊN NHÂN 

- Nguyên nhân gây bệnh là tụ cầu vàng (S. aureus). Bình thường vi khuẩn này sống 

ký sinh trên da nhất là các nang lông ở các nếp gấp như rãnh mũi má, rãnh liên mông… 

hoặc các hốc tự nhiên như lỗ mũi. Khi các nang lông bị tổn thương kết hợp với những 

điều kiện thuận lợi như tình trạng miễn dịch kém, suy dinh dưỡng, người bệnh mắc 

bệnh tiểu đường… vi khuẩn phát triển và gây bệnh. 

3. TRIỆU CHỨNG 

a) Lâm sàng 



 
 

- Biểu hiện ban đầu là sẩn nhỏ, màu đỏ ở nang lông sưng nề, chắc, tấy đỏ. Sau 2 ngày 

đến 3 ngày, tổn thương lan rộng hóa mủ tạo thành ổ áp xe ở giữa hình thành ngòi mủ. 

Đau nhức là triệu chứng cơ năng thường gặp nhất là ở các vị trí mũi, vành tai, đôi khi 

làm cho trẻ quấy khóc nhiều. Vị trí thường gặp là ở đầu, mặt, cổ, lưng, mông và chân, 

tay. Số lượng tổn thương có thể ít hoặc nhiều, kèm theo các triệu chứng toàn thân như 

sốt, mệt mỏi, hội chứng nhiễm khuẩn. 

- Bệnh có thể khỏi nhưng có thể kéo dài thành nhiều đợt liên tiếp. 

- Biến chứng nhiễm khuẩn huyết có thể gặp nhất là ở những người bệnh suy dinh 

dưỡng. Nhọt ở vùng môi trên, má có thể dẫn đến viêm tĩnh mạch xoang hang và nhiễm 

khuẩn huyết nặng. 

- Nhọt cụm còn gọi là nhọt bầy hay hậu bối là tình trạng nhiễm khuẩn cấp tính ở da 

gồm một số nhọt xếp thành đám. Bệnh thường gặp ở những người bị suy dinh dưỡng, 

giảm miễn dịch hoặc mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, hen phế quản, lao phổi. 

- Chẩn đoán chủ yếu dựa vào lâm sàng. Ở giai đoạn sớm cần chẩn đoán phân biệt với 

viêm nang lông, Herpes da lan tỏa, trứng cá và viêm tuyến mồ hôi mủ. 

b) Cận lâm sàng 

- Tăng bạch cầu trong máu ngoại vi. 

- Máu lắng tăng. 

- Procalcitonin có thể tăng, nhất là ở những người bệnh có nhiều tổn thương. 

- Xét nghiệm mô bệnh học: Ổ áp xe ở nang lông, cấu trúc nang lông bị phá vỡ, giữa 

là tổ chức hoại tử, xung quanh thâm nhập nhiều các tế bào viêm chủ yếu là bạch cầu 

đa nhân trung tính. 

- Nuôi cấy mủ có tụ cầu vàng phát triển. 

4. ĐIỀU TRỊ BẰNG KHÁNG SINH 

- Vệ sinh cá nhân: Rửa tay thường xuyên tránh tự lây nhiễm ra các vùng da khác bằng 

xà phòng Lifebuoy, Septivon… 

- Ở giai đoạn sớm chưa có mủ: Tránh nặn, kích thích vào tổn thương. 

- Giai đoạn có mủ cần phẫu thuật rạch rộng làm sạch tổn thương. 

- Cần kết hợp điều trị tại chỗ và kháng sinh toàn thân. 



 
 

- Dung dịch sát khuẩn: Sát khuẩn ngày 2- 4 lần trong thời gian 10 - 15 ngày. Có thể 

dùng một trong các dung dịch sát khuẩn sau: 

+ Povidon-iodin 10%. 

+ Hexamidin 0,1%. 

+ Chlorhexidin 4%. 

- Thuốc kháng sinh bôi tại chỗ: Bôi thuốc lên tổn thương sau khi sát khuẩn, thời gian 

điều trị từ 7-10 ngày. Dùng một trong các thuốc sau: 

+ Kem hoặc mỡ acid fucidic 2%, bôi 1- 2 lần ngày. 

+ Mỡ Neomycin, bôi 2- 3 lần/ngày. 

+ Kem Silver sulfadiazin 1%, bôi 1-2 lần/ngày. 

+ Mỡ mupirocin 2% bôi 3 lần/ngày. 

+ Erythromycin 1-2 lần/ngày. 

+ Clindamycin 1-2 lần/ngày. 

- Kháng sinh toàn thân bằng một trong các kháng sinh sau: 

+ Penicilin M (cloxacilin) 2g/ngày. 

+ Amoxicilin-clavulanat. 

Trẻ em 80 mg/kg/ngày chia 3 lần. 

Người lớn 1,5-2 g/ngày chia 2 lần. 

+ Roxithromycin viên 150mg: 

Trẻ em 5-8 mg/kg/ngày chia 2 lần. 

Người lớn 2 viên/ngày chia 2 lần. 

+ Azithromycin 500 mg ngày đầu tiên, sau đó 250 mg/ngày x 4 ngày. 

+ Pristinamycin: 

Trẻ em 50 mg/kg/ngày, chia 2 lần. 

Người lớn 2-3 g/ngày, chia 2 lần. 

+ Acid fucidic viên 250 mg. 

Trẻ em liều 30-50 mg/kg/ngày, chia 2 lần. 

Người lớn 1-1,5 g/ngày, chia 2 lần. 

+ Thời gian điều trị từ 7 - 10 ngày. 



 
 

5. PHÒNG BỆNH 

- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ: cắt móng tay, rửa tay hàng ngày. 

- Tránh sử dụng các sản phẩm gây kích ứng da. 

- Nâng cao thể trạng. 
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VIÊM NANG LÔNG 

1. ĐỊNH NGHĨA 

Viêm nang lông (Folliculitis) là tình trạng viêm nông ở một hoặc nhiều nang lông ở 

bất kỳ vùng da nào trừ lòng bàn tay và bàn chân. Bệnh gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào, nhất 

là thanh thiếu niên và người trẻ. 

2. NGUYÊN NHÂN 

a) Nguyên nhân: Chủ yếu là tụ cầu vàng (S. aureus) và trực khuẩn mủ xanh (P. 

aeruginosa). Ngoài ra còn có thể do các nguyên nhân khác như: 

- Nấm: Trichophyton rubrum hoặc Malassezia filliculitis (Pityrosporum filliculitis). 

- Virus: Herpes simplex thường gây viêm nang lông vùng quanh miệng. 

- Viêm nang lông không do vi khuẩn: 

+ Pseudo-follicititis hay gặp ở vùng cằm do cạo râu gây hiên tượng lông chọc thịt. 



 
 

+ Viêm nang lông tăng bạch cầu ái toan thường gặp ở những người suy giảm miễn 

dịch. 

+ Viêm nang lông Decanvans hay gặp vùng da đầu gây rụng tóc vĩnh viễn. 

+ Viêm nang lông ở những người công nhân tiếp xúc với dầu mỡ như thợ lọc dầu, thợ 

máy, công nhân xăng dầu… 

b) Một số yếu tố thuận lợi 

- Các yếu tố tại chỗ: 

+ Mặc quần áo quá chật. 

+ Da ẩm ướt. 

+ Tăng tiết mồ hôi. 

+ Gãi cào. 

+ Cạo râu. 

+ Nhổ lông. 

+ Các thuốc hoặc mỹ phẩm gây kích ứng. 

+ Dùng thuốc bôi corticoid lâu ngày. 

- Toàn thân: 

+ Béo phì. 

+ Tiểu đường. 

+ Giảm miễn dịch bẩm sinh hay mắc phải. 

+ Suy thận, chạy thận nhân tạo. 

+ Thiếu máu do thiếu sắt đôi khi kết hợp đối với những trường hợp viêm nang lông 

mạn tính. 

3. TRIỆU CHỨNG 

a) Lâm sàng 

- Tổn thương cơ bản là những sẩn nhỏ ở nang lông, trên có vảy tiết, không đau. Viêm 

nang lông có thể xuất hiện ở bất kỳ vùng da nào của cơ thể, trừ ở lông bàn tay bàn 

chân. Vị trí thường gặp nhất là ở đầu, mặt, cổ, lưng, mặt ngoài cánh tay, đùi, sinh dục, 

cẳng tay và cẳng chân... sau vài ngày tiến triển, tổn thương có thể khỏi không để lại 

sẹo. Số lượng tổn thương nhiều hay ít tùy theo từng trường hợp. Hầu hết các trường 



 
 

hợp chỉ có một vài tổn thương đơn độc và dễ dàng bỏ qua. Nhiều người bệnh có nhiều 

thương tổn, tái phát nhiều lần làm ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. 

- Một số biến chứng có thể gặp như chàm hóa, hoặc viêm lan tỏa xuống phía dưới 

nang lông hình thành nhọt, viêm mô bào hoặc nhiễm khuẩn huyết. 

b) Cận lâm sàng 

- Nuôi cấy vi khuẩn có thể thấy vi khuẩn tụ cầu vàng hoặc trực khuẩn mủ xanh. 

- Soi nấm trực tiếp nhuộm Parker có thể thấy nấm Malassezia. 

4. ĐIỀU TRỊ 

a) Loại bỏ các yếu tố thuận lợi. 

b) Vệ sinh cá nhân: rửa tay thường xuyên tránh tự lây nhiễm ra các vùng da khác bằng 

xà phòng Lifebouy, Septivon… 

c) Tránh cào gãi, kích thích vào tổn thương. 

d) Đối với những trường hợp nhẹ, chỉ cần dùng dung dịch sát khuẩn kết hợp với kháng 

sinh bôi tại chỗ. 

- Dung dịch sát khuẩn: có thể dùng một trong các dung dịch sát khuẩn sau: 

+ Povidon-iodin 10%. 

+ Hexamidin 0,1%. 

+ Chlorhexidin 4%. 

Sát khuẩn ngày 2- 4 lần trong thời gian 10 -15 ngày. 

- Thuốc kháng sinh bôi tại chỗ: dùng một trong các thuốc sau: 

+ Kem hoặc mỡ acid fucidic 2%, bôi 1- 2 lần/ngày. 

+ Mỡ Neomycin, bôi 2- 3 lần/ngày. 

+ Kem Silver sulfadiazine 1%, bôi 1-2 lần/ngày. 

+ Mỡ mupirocin 2% bôi 3 lần/ngày. 

+ Erythromycin 1-2 lần/ngày. 

+ Clindamycin 1-2 lần/ngày. 

Bôi thuốc lên tổn thương sau khi sát khuẩn, thời gian điều trị từ 7-10 ngày. 

e) Trường hợp nặng cần phối hợp điều trị tại chỗ kết hợp với toàn thân bằng một 

trong các kháng sinh sau: 



 
 

- Penicilin M (cloxacilin) 2g/ngày. 

- Amoxicilin-clavulanat: 

+ Trẻ em 80mg/kg/ngày chia 3 lần. 

+ Người lớn 1,5-2 g/ngày chia 2 lần. 

- Roxithromycin viên 150mg: 

+ Trẻ em 5-8mg/kg/ngày chia 2 lần. 

+ Người lớn 2 viên/ngày chia 2 lần. 

- Azithromycin 500mg ngày đầu tiên sau đó 250mg/ngày x 4 ngày. 

- Pristinamycin: 

+ Trẻ em 50mg/kg/ngày chia 2 lần. 

+ Người lớn 2-3g/ngày chia 2 lần. 

- Acid fucidic viên 250mg: 

+ Trẻ em liều 30-50mg/kg/ngày chia 2 lần. 

+ Người lớn 1-1,5 g/ngày chia 2 lần. 

- Thời gian điều trị từ 7- 10 ngày. 

5. PHÒNG BỆNH 

- Vệ sinh cá nhân. 

- Tránh các yếu tố thuận lợi như môi trường nóng ẩm, các hóa chất dầu mỡ. 

- Điều trị sớm khi có tổn thương ở da. 

- Trường hợp tái phát cần lưu ý vệ sinh tốt loại bỏ các ổ vi khuẩn trên da như vùng 

rãnh mũi má, rãnh liên mông… 
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VIÊM MÔ BÀO 

1. ĐỊNH NGHĨA 

Viêm mô bào (Cellulitis) là tình trạng viêm khu trú hoặc lan tỏa do nhiễm khuẩn cấp 

tính, bán cấp hoặc mạn tính tổ chức liên kết của da. 

2. NGUYÊN NHÂN 

- Nguyên nhân gây bệnh thường do liên cầu nhóm A. Tụ cầu vàng có thể gây viêm 

mô bào đơn thuần hay kết hợp với liên cầu. 

- Một số vi khuẩn khác cũng có thể là nguyên nhân gây bệnh như S. pneumoniae, H. 

influenzae. Viêm mô tế bào do A. hydrophilia có thể lây nhiễm từ nước hoặc đất. P. 

aeruginosa, Camylobacter, V. alginolyticus, P. multocida cũng đã được báo cáo là 

nguyên nhân gây bệnh nhưng rất hiếm gặp. 

3. TRIỆU CHỨNG 

a) Lâm sàng 

- Các triệu chứng lâm sàng thường xuất hiện đột ngột. Một vùng da của cơ thể trở nên 

sưng, nóng, đỏ và đau, giới hạn không rõ có tính chất lan tỏa. Giữa tổn thương có thể 

có bọng nước, xuất huyết. người bệnh có biểu hiện các triệu chứng toàn thân như sốt, 

mệt mỏi. Các biểu hiện này giảm nhanh chóng khi được điều trị. 

- Trường hợp nặng có thể có hoại tử, áp xe dưới da, viêm cơ, cân cơ, nhiễm khuẩn 

huyết và những nhiễm khuẩn nặng khác có thể xảy ra, nhất là ở những người suy giảm 

miễn dịch, mắc bệnh tiểu đường hoặc trẻ em. 

- Cẳng chân là vị trí thường gặp nhất. Sang chấn nhỏ ngay cả những tổn thương nông, 

bề mặt, hoặc loét, viêm kẽ đều là cửa ngõ để vi khuân thâm nhập vào cơ thể và gây 

bệnh. 

- Ở vùng mặt, bệnh thường xảy ra sau sang chấn tại chỗ. Tuy nhiên một số trường hợp 

vi khuẩn gây bệnh từ ổ viêm xoang. Trường hợp viêm mô tế bào quanh mắt, ngoài 

những biểu hiện ở da, người bệnh có thể bị liệt nhãn cầu, mất thị lực, tắc tĩnh mạch 



 
 

xoang hang, áp xe quanh ổ mắt, áp xe não hoặc viêm não. Viêm mô tế bào vùng mặt 

ở trẻ nhỏ, thường kết hợp với viêm tai giữa cùng bên do H. influenzae nhóm B. người 

bệnh thường có biểu hiện toàn thân mệt mỏi, da vùng má, quanh mắt sưng nề, chắc 

màu đỏ tím. 

- Những trường hợp tái phát nhiều lần, các triệu chứng ban đầu không thể hiện rõ và 

gây ra tình trạng tổn thương bạch mạch lâu dài gây hiện tượng phù bạch mạch và suy 

tĩnh mạch. 

- Viêm mô tế bào đặc biệt ở chi dưới cần lưu ý chẩn đoán phân biệt với viêm tắc tĩnh 

mạch sâu: Siêu âm Doppler hoặc chụp mạch giúp chẩn đoán phân biệt. Định lượng 

protein trong dịch chọc hút từ tổn thương có giá trị chẩn đoán. Trong viêm tắc tĩnh 

mạch lượng protein khoảng 5,5g/l, trong viêm mô tế bào rất cao, thường trên 10g/l. 

Ngoài ra, viêm mô tế bào cần phân biệt với viêm quầng là tình trạng nhiễm khuẩn ở 

lớp bì với biểu hiện là mảng da đỏ, giới hạn rõ, bờ nổi cao. Tuy nhiên, đôi khi cả hai 

bệnh này phối hợp với nhau rất khó phân biệt. 

b) Cận lâm sàng 

- Nuôi cấy bệnh phẩm từ dịch tổ chức hoặc vết trợt loét. Ngoài ra, cấy máu hoặc các 

bệnh phẩm từ vết loét, nứt, sang chấn ở xa vị trí tổn thương cũng có giá trị để xác định 

nguyên nhân gây bệnh. Tuy nhiên, các xét nghiệm nuôi cấy thường cho tỉ lệ dương 

tính không cao, chỉ khoảng 1/5 trường hợp có vi khuẩn mọc. Định lượng kháng thể 

kháng liên cầu trong máu có thể có ý nghĩa trong chẩn đoán hồi cứu. 

- Các xét nghiệm khác có thể thấy bạch cầu tăng trong máu, máu lắng tăng, 

procalcitonin tăng trong máu. 

4. ĐIỀU TRỊ 

a) Cần chỉ định kháng sinh sớm, đúng và đủ liều bằng đường tiêm bắp hoặc tĩnh mạch 

đối với các trường hợp nặng nhất là nghi ngờ có nhiễm khuẩn huyết, viêm khớp, viêm 

cân cơ. Kháng sinh đường uống có thể dùng đối với những trường hợp nhẹ. Có thể 

chọn một trong số các phác đồ kháng sinh sau: 

- Penicilin G viên 1 triệu đơn vị: 

+ Trẻ em 100 000 UI/kg/ngày. 



 
 

+ Người lớn 3-4 triệu đơn vị/ngày. 

+ Tiêm tĩnh mạch mỗi 6 giờ đối với những trường hợp nặng. Thời gian điều trị ít nhất 

là 10 ngày. 

- Amoxicilin-clavulanat: 

+ Trẻ em 80mg/kg/ngày chia ba lần. 

+ Người lớn 1,5-2 g amoxicilin mỗi ngày chia ba lần. 

+ Thời gian điều trị ít nhất là 10 ngày. 

- Ceftriaxon: 

+ Người lớn và trẻ trên 12 tuổi: 1-2g x 1 lần/ngày, trường hợp nặng có thể tăng đến 

4g/lần/ngày. 

+ Trẻ dưới 12 tuổi: 20-80mg/kg x 1 lần/ngày. 

+ Tiêm TM chậm (hòa 1g với 10mL nước cất) hay truyền TM (hòa 2g trong 40mL 

dung dịch không chứa Ca như NaCl 0.9% hay Dextrose 5%). 

+ Thời gian điều trị ít nhất là 10 ngày. 

- Roxithromycin viên 150mg: 

+ Trẻ em 5-8mg/kg/ngày chia 2 lần. 

+ Người lớn 2 viên/ngày chia 2 lần. 

+ Thời gian điều trị ít nhất là 10 ngày. 

b) Trường hợp có viêm tắc tĩnh mạch, cần kết hợp với thuốc chống đông. Ngoài kháng 

sinh toàn thân, cần tích cực nâng cao thể trạng, cân bằng nước, điện giải… 

c) Trường hợp tái phát có thể dùng penicilin từ 500mg đến 2g/ngày trong thời gian 

lâu hơn để phòng tái phát. 
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Chương V 

NHIỄM KHUẨN TIÊU HÓA 

TIÊU CHẢY DO VI KHUẨN 

1. ĐẠI CƯƠNG 

- Tiêu chảy do vi khuẩn là bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi, liên quan mật thiết đến vệ 

sinh an toàn thực phẩm. Biểu hiện lâm sàng chung thường thấy là: sốt, nôn, đau bụng, 

và tiêu chảy nhiều lần/ngày. 

- Trường hợp tiêu chảy nặng có thể gây mất nước hoặc nhiễm khuẩn nhiễm độc toàn 

thân, dẫn tới tử vong, đặc biệt ở trẻ em và người già. 

2. CĂN NGUYÊN THƯỜNG GẶP 

- Tiêu chảy do độc tố vi khuẩn: Vibrio cholerae, E. coli, Clostridium difficile, tụ cầu. 

- Tiêu chảy do bản thân vi khuẩn (tiêu chảy xâm nhập): Shigella, Salmonella, E. coli, 

Campylobacter, Yersinia… 

3. CHẨN ĐOÁN 

Dựa vào lâm sàng và xét nghiệm. 

a) Lâm sàng: Biểu hiện đa dạng tùy thuộc vào căn nguyên gây bệnh. 

- Nôn và buồn nôn. 

- Tiêu chảy nhiều lần, tính chất phân phụ thuộc vào căn nguyên gây bệnh: 

+ Tiêu chảy do độc tố vi khuẩn: Phân có nhiều nước, không có bạch cầu hoặc hồng 

cầu trong phân. 

+ Tiêu chảy do vi khuẩn xâm nhập: Phân thường có nhầy, đôi khi có máu. 

- Biểu hiện toàn thân: 

+ Có thể sốt hoặc không sốt. 

+ Tình trạng nhiễm độc: Mệt mỏi, nhức đầu, có thể có hạ huyết áp. 



 
 

+ Tình trạng mất nước. 

b) Lâm sàng một số căn nguyên thường gặp: 

- Tiêu chảy do lỵ trực khuẩn (hội chứng lỵ): Sốt cao, đau bụng quặn từng cơn, mót 

rặn, đi ngoài phân lỏng lẫn nhầy máu. 

- Tiêu chảy do tả: Khởi phát rất nhanh trong vòng 24 giờ, tiêu chảy dữ dội và liên tục 

20-50 lần/ngày, phân toàn nước như nước vo gạo, không sốt, không mót rặn, không 

đau quặn bụng. 

- Tiêu chảy do độc tố tụ cầu: Thời gian ủ bệnh ngắn 1-6 giờ, buồn nôn, nôn, tiêu chảy 

nhiều nước nhưng không sốt. 

- Tiêu chảy do E. coli: 

+ Tiêu chảy do E. coli sinh độc tố ruột (ETEC): đi ngoài phân lỏng không nhầy máu, 

không sốt. Bệnh thường tự khỏi. 

+ Tiêu chảy do E. coli (EIEC, EPEC, EHEC): sốt, đau quặn bụng, mót rặn, phân lỏng 

có thể lẫn nhầy máu (hội chứng lỵ). 

- Tiêu chảy do Salmonella: Tiêu chảy, sốt cao, nôn và đau bụng. 

c) Xét nghiệm: 

- Công thức máu: Số lượng bạch cầu tăng hay giảm tùy căn nguyên. 

- Xét nghiệm sinh hóa máu: Đánh giá rối loạn điện giải, suy thận kèm theo. 

- Xét nghiệm phân: 

+ Soi phân: Tìm xem có hồng cầu, bạch cầu, các đơn bào ký sinh, nấm, trứng ký sinh 

trùng... 

+ Cấy phân tìm vi khuẩn gây bệnh. 

4. ĐIỀU TRỊ 

4.1. Nguyên tắc: 

- Điều trị kháng sinh tùy căn nguyên. Cần dự đoán căn nguyên và điều trị ngay. Điều 

chỉnh lại kháng sinh nếu cần sau khi có kết quả cấy phân. 

- Đánh giá tình trạng mất nước và bồi phụ nước điện giải. 

- Điều trị triệu chứng. 



 
 

4.2. Sử dụng kháng sinh trong tiêu chảy nhiễm khuẩn do một số căn nguyên 

thường gặp: 

- Kháng sinh thường hiệu quả trong trường hợp tiêu chảy xâm nhập. 

- Thường dùng kháng sinh đường uống. Kháng sinh đường truyền chỉ dùng trong 

trường hợp nặng có nhiễm khuẩn toàn thân. 

- Liều dùng kháng sinh ở đây chủ yếu áp dụng cho người lớn. Đối với trẻ em, tham 

khảo thêm “Hướng dẫn xử trí tiêu chảy ở trẻ em” (Bộ Y tế 2009). 

a) Tiêu chảy do E. coli (ETEC, EHEC), Campylobacter, Yersinia, Salmonella, Vibrio 

spp. 

- Thuốc ưu tiên: kháng sinh nhóm quinolon (uống hoặc truyền) x 5 ngày (người >12 

tuổi): 

+ Ciprofloxacin 0,5 g x 2 lần/ngày. 

+ hoặc norfloxacin 0,4 g x 2 lần/ngày. 

- Thuốc thay thế: 

+ Ceftriaxon đường tĩnh mạch (TM) 50-100 mg/kg/ngày x 5 ngày. 

+ TMP-SMX 0,96g x 2 lần/ngày x 5 ngày. 

+ Doxycyclin 100 mg x 2 lần/ngày x 5 ngày. 

b) Tiêu chảy do Clostridium difficile 

- Thuốc ưu tiên: Metronidazol 250 mg (uống) mỗi 6 giờ x 7-10 ngày. 

- Thuốc thay thế: Vancomycin 250 mg (uống) mỗi 6 giờ x 7-10 ngày. 

c) Tiêu chảy do Shigella (lỵ trực khuẩn) 

- Thuốc ưu tiên: Quinolon (uống hoặc truyền TM) x 5 ngày (người >12 tuổi): 

+ Ciprofloxacin 0,5 g x 2 lần/ngày. 

+ Hoặc norfloxacin 0,4 g x 2 lần/ngày. 

- Thuốc thay thế: 

+ Ceftriaxon (TM) 50-100 mg/kg/ngày x 5 ngày. 

+ Hoặc azithromycin (uống) 0,5 g/ngày x 3 ngày (ưu tiên cho phụ nữ có thai) hoặc 

azithromycin (uống) 10 mg/kg/ngày x 3 ngày (cho trẻ em <12 tuổi). 

d) Tiêu chảy do thương hàn (Salmonella typhi, paratyphi) 



 
 

- Thuốc ưu tiên: Quinolon (uống hoặc truyền) x 10-14 ngày (người lớn >12 tuổi): 

+ Ciprofloxacin 0,5 g x 2 lần/ngày. 

+ Hoặc norfloxacin 0,4 g x 2 lần/ngày. 

- Thuốc thay thế: Ceftriaxon (TM) 50-100 mg/kg/lần x 1 lần/ngày x 10-14 ngày. 

e) Tiêu chảy do vi khuẩn tả 

- Hiện nay vi khuẩn tả đã kháng lại các kháng sinh thông thường, thuốc được lựa chọn 

hiện nay là: 

- Nhóm Quinolon (uống) x 3 ngày (người >12 tuổi): 

+ Ciprofloxacin 0,5 g x 2 lần/ngày. 

+ Hoặc norfloxacin 0,4 g x 2 lần/ngày. 

Hoặc azithromycin (uống) 0,5 g/ngày x 3 ngày (ưu tiên cho phụ nữ có thai) hoặc 

azithromycin (uống) 10 mg/kg/ngày x 3 ngày (cho trẻ em <12 tuổi) 

- Thuốc thay thế: 

+ Erythromycin 1g/ngày uống chia 4 lần/ngày (trẻ em 40 mg/kg/ngày), dùng trong 3 

ngày. 

+ Hoặc doxycyclin 300 mg liều duy nhất (dùng trong trường hợp vi khuẩn còn nhạy 

cảm). 

4.3. Điều trị triệu chứng 

a) Đánh giá và xử trí tình trạng mất nước 

- Phải đánh giá ngay và kịp thời xử trí tình trạng mất nước khi người bệnh đến viện 

và song song với việc tìm căn nguyên gây bệnh. 

+ Người bệnh mất nước độ I, uống được: bù dịch bằng đường uống, dùng dung dịch 

ORESOL. 

+ Người bệnh mất nước từ độ II trở lên, không uống được: bù dịch bằng đường tĩnh 

mạch. Dung dịch được lựa chọn: Ringer Lactat hoặc Ringer Acetat. Ngoài ra: NaCl 

0,9%, Glucose 5% với tỷ lệ 1:1. 

b) Điều trị hỗ trợ 

- Giảm co thắt: Spasmaverin. 

- Làm săn niêm mạc ruột: dioctahedral smectit 



 
 

- Không lạm dụng các thuốc cầm tiêu chảy như loperamid. 

5. PHÒNG BỆNH 

- Tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm. 

+ Ăn chín, uống nước đã đun sôi. 

+ Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 

+ Cải thiện hệ thống cấp thoát nước. 

- Điều trị dự phòng khi ở trong vùng có dịch. 

TỪ VIẾT TẮT TRONG BÀI 

EIEC  Enteroinvassive E.coli (E.coli xâm nhập) 

EHEC  Enterohemorrhagic E.coli (E.coli gây xuất huyết đường ruột)  

EPEC  Enteropathogenic E.coli (E.coli gây bệnh) 

ETEC  Enterotoxigenic E.coli (E.coli sinh độc tố ruột) 
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DIỆT HELICOBACTER PYLORI TRONG BỆNH LÝ DẠ DÀY TÁ TRÀNG 

1. ĐẠI CƯƠNG 

Vi khuẩn Helicobacter pylori (H.p) từ lâu đã được phát hiện sống tại lớp nhày ngay 

sát lớp biểu mô niêm mạc dạ dày. 60-90 % loét dạ dày tá tràng là do H.p. Từ năm 



 
 

2005 tổ chức y tế thế giới chính thức xếp H.p là nguyên nhân gây ra ung thư dạ dày. 

Vi khuẩn H.p còn gây ra một số bệnh khác tại dạ dày như chứng khó tiêu chức năng. 

Ngoài ra H.p còn gây bệnh tại ngoài cơ quan tiêu hóa: như bệnh giảm tiểu cầu tiên 

phát. 

2. CHỈ ĐỊNH DIỆT H.P TRONG BỆNH DẠ DÀY TÁ TRÀNG 

- Có nhiễm H.p gây ra các bệnh lý dạ dày tá tràng: 

+ Loét dạ dày. 

+ Loét hành tá tràng. 

+ Chứng khó tiêu chức năng. 

+ Ung thư dạ dày đã phẫu thuật hoặc cắt bớt niêm mạc. 

- Dự phòng ung thư dạ dày: 

+ Những người có bố, mẹ, anh em ruột bị ung thư dạ dày. 

+ Khối u dạ dày: adenoma, polyp tăng sản đã cắt. 

+ Viêm teo toàn bộ niêm mạc dạ dày. 

+ Viêm teo lan hết toàn bộ niêm mạc thân vị dạ dày. 

+ Người có nhiễm H.p mà quá lo lắng về H.p gây ung thư dạ dày. 

3. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN NHIỄM H.P 

- Test nhanh urease: Khi nội soi, độ nhạy > 98% và độ đặc hiệu 99%. 

- Test thở: Sử dụng cacbon phóng xạ C13, độ nhạy 95% và độ đặc hiệu 96%. 

- Nuôi cấy. 

- Mô bệnh học: Độ nhạy > 95% và độ đặc hiệu >95%. 

- Kháng thể kháng H.p trong huyết thanh. 

- Xét nghiệm tìm kháng nguyên H.p trong phân. 

- Trong thực tiễn lâm sàng chỉ dùng test nhanh urease và test thở để chẩn đoán và theo 

dõi điều trị nhiễm H.p. Nuôi cấy vi khuẩn dùng để làm kháng sinh đồ trong trường 

hợp kháng kháng sinh. 

4. ĐIỀU TRỊ 

a) Nguyên tắc 

- Cần bắt buộc làm xét nghiệm H.p trước. 



 
 

- Sử dụng kháng sinh đường uống, không dùng kháng sinh đường tiêm. 

- Phải điều trị phối hợp thuốc giảm tiết acid với ít nhất 2 loại kháng sinh. 

- Không dùng một loại kháng sinh đơn thuần. 

b) Phác đồ lựa chọn đầu tiên: Chỉ ở nơi kháng clarithromycin < 20%. Khi dùng 14 

ngày hiệu quả hơn 7 ngày: 

- Thuốc ức chế bơm proton (PPI) và 2 trong 3 kháng sinh: 

+ Clarithromycin 500 mg x 2 lần/ngày. 

+ Amoxicilin 1000 mg x 2 lần/ngày. 

+ Metronidazol 500 mg x 2 lần/ngày. 

c) Phác đồ 4 thuốc thay thế: Khi có kháng kháng sinh hoặc tại vùng có tỉ lệ kháng 

clarithromycin trên 20%, dùng 14 ngày bao gồm: 

- Thuốc ức chế bơm proton (PPI). 

- Colloidal bismuth subsalicylat/subcitrat 120 mg x 4 lần/ngày. 

- Hoặc thay PPI+ bismuth bằng RBC (ranitidin bismuth citrat). 

- Metronidazol 500 mg x 2 lần/ngày. 

- Tetracyclin 1000 mg x 2 lần/ngày. 

Nếu không có Bismuth có thể dùng phác đồ kế tiếp hoặc phác đồ 3 kháng sinh: 

- Phác đồ 3 kháng sinh dùng 14 ngày: 

+ PPI. 

+ Clarithromycin 500 mg x 2 lần/ngày. 

+ Amoxicilin 1000 mg x 2 lần/ngày. 

+ Metronidazol 500 mg x 2 lần/ngày. 

- Phác đồ kế tiếp: 

+ 5 - 7 ngày PPI + amoxicilin 500mg x 2 viên x 2 lần/ngày. 

+ Tiếp theo PPI + clarithromycin + metronidazol hoặc tinidazol trong 5 - 7 ngày. 

Trong trường hợp H.p vẫn kháng thuốc có thể dùng phác đồ thay thế sau dùng 14 

ngày: 

- PPI. 

- Levofloxacin 500mg x 1 viên x 1 lần/ngày. 



 
 

- Amoxicilin 500mg x 2 viên x 2 lần/ngày. 

d) Trường hợp các phác đồ trên không hiệu quả cần nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng 

sinh đồ. 

TỪ VIẾT TẮT TRONG BÀI 

H.p  Heliobacter pylori 

PPI  Proton pump inhibitor (Thuốc ức chế bơm proton) 

RBC  Ranitidin bismuth citrate 
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NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG MẬT 

1. ĐẠI CƯƠNG 

Nhiễm khuẩn đường mật (biliary infection) là tình trạng viêm đường mật do vi khuẩn, 

thường gặp ở người có tắc nghẽn đường mật do các nguyên nhân như: sỏi đường mật, 

ung thư đường mật, u đầu tụy, …; sau nối mật ruột. 

2. NGUYÊN NHÂN 

a) Nguyên nhân 



 
 

- Hay gặp là các vi khuẩn Gram-âm từ đường ruột như: Escherichia coli, Klebsiella, 

Enterococcus, Enterobacter. Các vi khuẩn Gram-âm khác như: Streptococcus, 

Pseudomonas, và Proteus ít gặp hơn. 

- Các vi khuẩn kỵ khí: Clostridium và Bacteroides, thường gặp vi khuẩn kỵ khí khi 

nhiễm khuẩn đường mật nặng. Trong trường hợp nhiễm khuẩn đường mật nặng 

thường nhiễm nhiều loại vi khuẩn trong đó có vi khuẩn kỵ khí. 

- Nhiễm khuẩn đường mật tại cộng đồng hay gặp là do E.coli, Klebsiella và 

Enterococcus. Nhiễm khuẩn đường mật tại bệnh viện thường là do Staphylococcus 

aureus kháng methicilin, Enterococcus kháng vancomycin và Pseudomonas. 

b) Các yếu tố thuận lợi 

Các yếu tố gây tắc nghẽn đường mật: 

- Các nguyên nhân lành tính: Sỏi mật, giun chui ống mật. 

- Các nguyên nhân ác tính: Ung thư đường mật, u bóng vater, u đầu tụy. 

- Sau nối mật ruột. 

3. TRIỆU CHỨNG 

a) Lâm sàng 

- Biểu hiện chính là các triệu chứng: Đau, sốt và vàng da. 

- Tiền sử: Có bệnh lý gây tắc nghẽn đường mật như: sỏi mật, giun chui ống mật… 

- Sốt cao 39-40oC, có những cơn rét run. 

- Vàng da tăng dần từ từ nhưng cũng có thể vàng da tăng rất nhanh trong trường hợp 

tắc mật cấp như kẹt sỏi ở bóng Vater. 

- Đau âm ỉ vùng hạ sườn phải, có thể có cơn đau quặn mật. 

- Gan to, mềm, đau tức khi khám. 

- Rối loạn tiêu hóa: Chán ăn, rối loạn phân. 

- Có thể có túi mật to. 

- Trường hợp nặng có sốc, tinh thần chậm chạp, người bệnh có thể biểu hiện lú lẫn. 

b) Cận lâm sàng 

- Xét nghiệm máu: 



 
 

+ Biểu hiện viêm nhiễm: Bạch cầu tăng, chủ yếu là bạch cầu đa nhân trung tính; máu 

lắng tăng, CRP tăng, Pro Calcitonin tăng. 

+ Ứ mật: Tăng bilirubin, chủ yếu là bilirubin trực tiếp. 

+ Có thể biểu hiện suy gan, suy thận trong trường hợp nhiễm khuẩn nặng. 

+ Cấy máu có thể thấy vi khuẩn do nhiễm khuẩn huyết. 

- Chẩn đoán hình ảnh giúp thăm dò hình thái cũng như nguyên nhân gây tắc mật: Siêu 

âm, C.T, MRI, nội soi siêu âm và nội soi chụp mật tụy ngược dòng (ERCP). Cho thấy 

có giãn đường mật trong và ngoài gan, có thể thấy khí trong đường mật, nguyên nhân 

gây tắc mật. Ngày nay, nội soi chụp mật tụy ngược dòng ít dùng để chẩn đoán, mà 

chủ yếu dùng để điều trị nguyên nhân gây tắc mật. 

c) Mức độ nặng 

- Mức độ nặng của nhiễm khuẩn đường mật: 

Bảng II.14. Phân loại mức độ nặng của nhiễm khuẩn đường mật 

 
Mức độ 

Nhẹ (I) Trung bình (II) Nặng (III) 

Biểu hiện suy tạng Không Không Có 

Đáp ứng điều trị ban đầu Có Không Không 

- Điều trị ban đầu bao gồm: Kháng sinh và điều trị hỗ trợ 

- Suy tạng: 

+ Tim mạch: Huyết áp tụt phải dùng thuốc vận mạch. 

+ Thần kinh: Rối loạn ý thức. 

+ Hô hấp: PaO2/FiO2 < 300. 

+ Gan: Chỉ số INR > 1.5. 

+ Thận: Creatinin > 2.0 mg/dl (>152 mol/l). 

+ Máu: Tiểu cầu <100.000 G/l. 

4. ĐIỀU TRỊ BẰNG KHÁNG SINH 

a) Nguyên tắc 

- Chọn kháng sinh bài tiết tốt vào đường mật. 



 
 

- Phối hợp với kháng sinh điều trị vi khuẩn kỵ khí khi có nhiễm khuẩn đường mật 

nặng. 

- Nếu có tắc nghẽn đường mật phải đảm bảo lưu thông đường mật bằng dẫn lưu qua 

da, đặt stent qua chụp mật tụy ngược dòng hoặc phẫu thuật. 

- Tốt nhất là điều trị theo kháng sinh đồ, tuy nhiên, trong khi chờ kết quả kháng sinh 

đồ có thể điều trị theo kinh nghiệm. 

- Kháng sinh cephalosporin thế hệ ba và aminoglycosid có tác dụng tốt với các vi 

khuẩn Gram-âm. 

- Kháng sinh metronidazol có tác dụng tốt với vi khuẩn kỵ khí. 

b) Cụ thể 

- Các lựa chọn kháng sinh trong nhiễm khuẩn đường mật thể hiện trong Bảng II.15. 

- Thể nhẹ: điều trị 5-7 ngày. 

+ Hay dùng loại ampicilin-sulbactam: tiêm TM 1,5- 3g/6 giờ. 

+ Có thể dùng các cephalosporin thế hệ 1: Cefazolin hoặc thế hệ 2: Cefmetazol, 

cefotiam, oxacephem (ví dụ flomoxef) và thế hệ 3.  

- Thể trung bình và nặng: điều trị 7-14 ngày, có thể điều trị dài hơn tùy thuộc vào đáp 

ứng trên lâm sàng. 

5. DỰ PHÒNG 

- Điều trị sỏi mật và nguyên nhân gây tắc nghẽn đường mật. 

- Tẩy giun định kỳ đối với trường hợp do giun. 

Bảng II.15. Các lựa chọn kháng sinh trong nhiễm khuẩn đường mật 

Lựa chọn số 1 

Kháng sinh penicillin kết hợp với 

chất ức chế beta-lactamase có 

hoạt phổ rộng 

Ampicilin-sulbactam TM 1,5-3g/6 giờ.  

Piperacilin-tazobactam TM 4,5 g/6 giờ. 

Aminoglycosid Gentamicin TB hoặc pha loãng tiêm tĩnh mạch 80 

mg/8 giờ. 

Amikacin TB hoặc TM 5 mg/kg/8 giờ. 

Tobramycin TB hoặc TM 1 mg/kg/8 giờ. 



 
 

Các cephalosporin thế hệ 3,4 Cefoperazon-sulbactam TM 2g/12 giờ.  

Ceftriaxon TM 2-4g/1 lần /24 giờ.  

Ceftazidim TM 1-2 g/12 giờ. 

Cefepim TM 1-2 g/12 giờ. 

Monobactam Aztreonam 1-2 g/12 giờ. 

Nếu có nhiễm khuẩn kỵ khí dùng một trong 4 loại kháng sinh trên + metronidazol TM 

500 mg/8 giờ. 

Lựa chọn số 2 

Fluoroquinolon Ciprofloxacin 500mg uống hoặc TM/12 giờ.  

Levofloxacin 500mg uống hoặc TM/24 giờ.  

Moxifloxacin uống hoặc TM 400 mg/24 giờ. 

Nếu có nhiễm khuẩn kỵ khí dùng một trong 3 loại fluoroquinolon trên + metronidazol 

TM 500 mg/8 giờ. 

Carbapenem Meropenem TM 1g/8 giờ. 

Imipenem-cilastatin TM 1-2 g/12 giờ. 

Doripenem TM 0,5g/8 giờ. 
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ÁP XE GAN DO VI KHUẨN 

1. ĐẠI CƯƠNG 

Áp xe gan do vi khuẩn (pyogenic liver abscess) là tổn thương mủ tại gan gây ra do vi 

khuẩn. Bệnh thường gặp ở người có bệnh lý đường mật từ trước hoặc trên người bệnh 

bị bệnh mạn tính như đái tháo đường, đang dùng các thuốc giảm miễn dịch hoặc bệnh 

ác tính. 

2. NGUYÊN NHÂN 

a) Đường dẫn tới áp xe gan 

- Bệnh lý đường mật: Hay gặp nhất, thường do tắc mật và gây viêm đường mật dẫn 

tới áp xe gan. 

- Đường tĩnh mạch cửa: Từ các viêm nhiễm tại vùng bụng như viêm túi thừa, viêm 

ruột thừa, viêm mủ bể thận. Vi khuẩn theo đường tĩnh mạch cửa gây áp xe gan. 

- Đường động mạch gan: Vi khuẩn từ máu đến do nhiễm khuẩn toàn thân như viêm 

nội tâm mạc, viêm đường tiết niệu. 

- Không rõ đường vào: Khoảng 50% số người bệnh không rõ đường vào, thường gặp 

áp xe gan ở người bị đái tháo đường hoặc có bệnh ác tính. 

b) Các loại vi khuẩn 

- Eschericha coli. 

- Klebsiella pneumoniae. 

- Các chủng Bacteroides. 

- Các chủng Streptococcus. 

- Hay gặp nhất là E. coli và K. pneumoniae. 

3. TRIỆU CHỨNG 

a) Lâm sàng 

- Đau hạ sườn phải đau âm ỉ, có thể có cơn đau quặn mật như trong sỏi đường mật. 

- Sốt cao 39-40o, có rét run. 



 
 

- Gan to mềm và đau khi thăm khám. 

- Vàng da khi có bệnh lý gây tắc mật. 

- Có thể có ỉa lỏng, mệt mỏi chán ăn. 

b) Cận lâm sàng 

- Xét nghiệm: 

+ Biểu hiện viêm nhiễm: Bạch cầu tăng đặc biệt bạch cầu đa nhân trung tính, máu 

lắng tăng, CPR tăng, Pro Calcitonin tăng. 

+ Cấy mủ từ ổ áp xe có thể thấy vi khuẩn. 

+ Cấy máu có thể thấy vi khuẩn trong trường hợp có nhiễm khuẩn huyết. 

- Chẩn đoán hình ảnh: Trên siêu âm là khối giảm âm hoặc hỗn hợp âm trong trường 

hợp chưa hóa mủ hoàn toàn. C.T hoặc cộng hưởng từ có hình ảnh ổ áp xe. Ngoài ra 

có thể phát hiện thấy nguyên nhân gây tắc mật như sỏi mật, giun trong đường mật. 

4. ĐIỀU TRỊ BẰNG KHÁNG SINH 

a) Nguyên tắc 

- Tốt nhất là lựa chọn theo kháng sinh đồ. 

- Trong khi chờ đợi nên dùng kháng sinh có hoạt phổ rộng, nếu người bệnh nặng sử 

dụng ngay kháng sinh có tác dụng mạnh và có hoạt phổ rộng như carbapenem. 

- Kháng sinh cephalosporin thế hệ ba và aminoglycosid có tác dụng tốt với các vi 

khuẩn Gram-âm. 

- Kháng sinh metronidazol có tác dụng tốt với vi khuẩn kỵ khí. 

- Thời gian dùng kháng sinh từ 2 - 4 tuần. 

- Cần chọc hút ổ áp xe để nuôi cấy vi khuẩn, chọc hút mủ hoặc dẫn lưu khi ổ áp xe 

lớn trên 5 cm. Nếu chọc hút mủ và dẫn lưu thất bại, tiến hành phẫu thuật để dẫn lưu. 

- Nếu có tắc nghẽn đường mật phải đảm bảo lưu thông đường mật bằng dẫn lưu qua 

da, đặt stent qua chụp mật tụy ngược dòng hoặc phẫu thuật. 

- Kiểm soát tốt đường huyết nếu có đái tháo đường. 

- Điều trị ổ vi khuẩn nguyên phát nếu có. 

b) Cụ thể 

Các kháng sinh được sử dụng trong áp xe gan do vi khuẩn được thể hiện ở Bảng II.16. 



 
 

Bảng II.16. Các lựa chọn kháng sinh trong áp xe gan do vi khuẩn 

Lựa chọn số 1 

Kháng sinh 

penicillin kết hợp 

với chất ức chế 

beta- lactamase có 

hoạt phổ rộng 

Ampicilin-sulbactam đường tĩnh mạch (TM) 1,5-3 g/6 giờ.  

Piperacilin-tazobactam TM 4,5 g/6 giờ. 

Aminoglycosid 

Gentamicin tiêm bắp (TB) hoặc pha loãng tiêm tĩnh mạch 80 mg/8 

giờ. 

Amikacin TB hoặc TM 5 mg/kg/8 giờ. 

Tobramycin TB hoặc TM 1 mg/kg/8 giờ. 

Các cephalosporin 

thế hệ 3,4 

Cefoperazon-sulbactam TM 2g/12 giờ.  

Ceftriaxon TM 2-4 g/1 lần/24 giờ.  

Ceftazidim TM 1-2 g/12 giờ. 

Cefepim TM 1-2g/12 giờ. 

Monobactam Aztreonam 1-2 g/12 giờ. 

Nếu có nhiễm khuẩn kỵ khí dùng một trong 4 loại kháng sinh trên + metronidazol TM 

500 mg/8 giờ. 

Lựa chọn số 2 

Fluoroquinolon 

Ciprofloxacin 500mg uống hoặc TM/12 giờ.  

Levofloxacin 500mg uống hoặc TM/24 giờ.  

Moxifloxacin uống hoặc TM 400 mg/24 giờ. 

Nếu có nhiễm khuẩn kỵ khí dùng một trong 3 loại fluoroquinolon trên + metronidazol 

TM 500 mg/8 giờ. 

Carbapenem 

Meropenem TM 1g/8 giờ. 

Imipenem-cilastatin TM 1-2 g/12 giờ. 

Doripenem TM 0,5 g/8 giờ. 
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VIÊM TỤY CẤP CÓ NHIỄM KHUẨN 

1. ĐẠI CƯƠNG 

Viêm tụy cấp là tình trạng viêm cấp tính của nhu mô tụy. Có thể có những biến chứng 

nặng và gây tỉ lệ tử vong cao. Viêm tụy cấp có 2 thể: thể phù nề và viêm tụy cấp hoại 

tử, khoảng 1/3 số trường hợp viêm tụy cấp là thể hoại tử. Viêm tụy cấp nhiễm khuẩn 

chủ yếu gặp trong trường hợp viêm tụy cấp hoại tử nặng hoặc do giun và sỏi mật. 

2. NGUYÊN NHÂN 

- Rượu. 

- Sỏi mật. 

- Rối loạn chuyển hóa: Tăng triglycerid, tăng canxi máu, viêm tụy cấp do di truyền. 

- Sau chụp mật tụy ngược dòng (ERCP). 

- Loét hành tá tràng. 

- Các nguyên nhân ác tính như: u tụy, u bóng vater. 

- Thuốc: Steroid, sulfonamid, furosemid, thiazid. 



 
 

- Nhiễm khuẩn và ký sinh trùng: Giun, sởi, virus Coxsackievirus, Mycoplasma 

pneumoniae, sán lá gan nhỏ. 

- Tụy phân chia (divisum), nang ống mật chủ. 

- Nguyên nhân hay gặp nhất gây viêm tụy là do rượu và sỏi mật. Viêm tụy cấp nhiễm 

khuẩn hay gặp nguyên nhân là do sỏi mật và giun hoặc viêm tụy cấp hoại tử nặng do 

các nguyên nhân. 

3. TRIỆU CHỨNG 

a) Lâm sàng 

- Đột ngột đau bụng dữ dội tại vùng thượng vị, đau thường lan ra sau lưng. 

- Buồn nôn, nôn. 

- Sốt: Sốt cao rét run. 

- Có thể có ỉa chảy, hay gặp trong trường hợp viêm tụy nặng. 

- Trường hợp nặng có thể biểu hiện có sốc hoặc suy các tạng: khó thở, mạch nhanh 

huyết áp tụt, đái ít. 

- Dấu hiệu Grey Turner: Những mảng bầm tím trên da tại mạng sườn, gặp trong viêm 

tụy nặng. 

- Dấu hiệu Cullen: Những mảng bầm tím trên da ở vùng quanh rốn, gặp trong viêm 

tụy nặng. 

- Trong viêm tụy có thể có vàng da do tắc mật: Sỏi, giun hoặc do chèn ép của tụy vào 

ống mật chủ. 

b) Cận lâm sàng 

- Xét nghiệm: 

+ Amylase máu tăng, lipase máu tăng. 

+ Xét nghiệm cho thấy có biểu hiện viêm và nhiễm khuẩn: bạch cầu tăng đặc biệt đa 

nhân trung tính, CRP tăng, Pro Calcitonin tăng. 

+ P02 giảm, creatinin tăng, canxi máu giảm, đường máu tăng, AST tăng. 

- Cấy vi khuẩn: Thấy có vi khuẩn từ dịch chọc hút qua da dưới hướng dẫn của siêu 

âm hoặc C.T, hoặc chọc hút dưới siêu âm nội soi. Đối với nhiễm khuẩn Gram-dương 

hay gặp là tụ cầu. 



 
 

- Chẩn đoán hình ảnh: Trên siêu âm thường khó quan sát. Trên C.T hoặc cộng hưởng 

từ (MRI) thấy tụy phù nề hoặc hoại tử, có thể thấy nguyên nhân như sỏi ống mật chủ, 

giun… 

Bảng II.17. Điểm Balthazar đánh giá mức độ nặng trên CT 

Thang điểm 

Balthazar 

Tụy trên C.T Điểm số Mức độ hoại tử 

của tụy 

Điểm số 

A Bình thường 0 Không hoại tử 0 

B Tụy to toàn bộ hoặc từng 

phần 

1 Hoại tử ≤ 30% 2 

C Tụy to và có dịch quanh tụy 2 Hoại từ 30-50% 4 

D Có một ổ dịch duy nhất 3 Hoại tử > 50% 6 

E Có từ hai ổ dịch trở lên 4   

4. ĐIỀU TRỊ BẰNG KHÁNG SINH 

a) Nguyên tắc 

- Cấy vi khuẩn: Chọc hút dịch hoại tử qua da dưới hướng dẫn của siêu âm hoặc C.T, 

hoặc chọc hút dưới siêu âm nội soi. 

- Dẫn lưu dịch hoại tử bị nhiễm khuẩn qua da hoặc qua dạ dày, chỉ phẫu thuật trong 

trường hợp các biện pháp dẫn lưu này không có hiệu quả hoặc không có khả năng tiến 

hành. 

- Điều trị nguyên nhân nhiễm khuẩn do tắc mật như: sỏi mật, giun chui ống mật hoặc 

ống tụy. 

- Điều trị kháng sinh dự phòng trong viêm tụy cấp hoại tử mức độ nhiều (trên 30%) 

là vấn đề đang còn bàn luận. 

b) Cụ thể 

- Tốt nhất là dựa theo kết quả kháng sinh đồ. Trong khi chờ kết quả kháng sinh đồ có 

thể dùng: 

+ Carbapenem: imipenem/cilastatin hoặc meropenem tiêm TM 1g/8 giờ. 

+ Hoặc ciprofloxacin 400mg TM/12 giờ phối hợp metronidazol 500mg TM /8 giờ. 
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VIÊM PHÚC MẠC 

1. ĐẠI CƯƠNG 

- Viêm phúc mạc (VPM) là tình trạng viêm của phúc mạc do vi khuẩn gây nên. 

- Viêm phúc mạc có thể khu trú hoặc toàn thể. 

- Nguyên nhân thường do nhiễm khuẩn từ ống tiêu hóa, chấn thương bụng hoặc là 

viêm phúc mạc tiên phát. 

2. PHÂN LOẠI VÀ CĂN NGUYÊN GÂY BỆNH 

2.1. Viêm phúc mạc tiên phát 

- Là viêm phúc mạc lan tỏa do vi khuẩn không do vỡ các tạng rỗng trong ổ bụng, bao 

gồm các viêm phúc mạc tự phát ở trẻ em, người lớn, người mắc bệnh lao, xơ gan. 

- Căn nguyên vi khuẩn thường gặp là E. coli, phế cầu hoặc liên cầu. Ở trẻ em, viêm 

phúc mạc tự phát do vi khuẩn có thể là biến chứng của hội chứng thận hư và căn 

nguyên thường gặp là phế cầu. 

2.2. Viêm phúc mạc thứ phát 

- Là viêm phúc mạc khư trú hoặc lan tỏa xảy ra sau thủng, vỡ hoặc chấn thương các 

tạng trong ổ bụng, bao gồm: thủng dạ dày ruột, hoại tử thành ruột, VPM tiểu khung, 



 
 

bục miệng nối, chỗ khâu sau phẫu thuật, sau chấn thương kín hoặc vết thương hở của 

ổ bụng. 

- Căn nguyên vi khuẩn thường gặp là E. coli, Klebsiella pneumoniae, B. flagilis, ngoài 

ra có thể gặp các chủng Streptococcus, Enterococcus, hoặc Clostridium. 

2.3. Viêm phúc mạc thì ba 

- Là viêm phúc mạc tiên phát hoặc thứ phát đã được điều trị nhưng vẫn tiếp tục tồn tại 

các triệu chứng hoặc tái xuất hiện lại các triệu chứng của viêm phúc mạc. 

- Thường hay xảy ra trên cơ địa rối loạn đáp ứng miễn dịch của cơ thể. 

- Căn nguyên gây viêm phúc mạc thứ phát là trực khuẩn mủ xanh, vi khuẩn Gram-âm 

đường ruột kháng thuốc, có thể là nấm C. albicans. 

2.4. Viêm phúc mạc sau thẩm phân phúc mạc 

- Căn nguyên hay gặp nhất là tụ cầu kháng methicilin, trực khuẩn mủ xanh. 

3. LÂM SÀNG VÀ XÉT NGHIỆM 

3.1. Lâm sàng 

- Viêm phúc mạc tiên phát do vi khuẩn (Spontaneous bacterial peritonitis - SBP): 

+ Thường xảy ra ở người bệnh cổ trướng do mắc bệnh gan mạn tính. 

+ Biểu hiện lâm sàng có thể khác nhau từ không triệu chứng cho đến nhiễm khuẩn 

nặng cần cấp cứu ngay với tỷ lệ tử vong cao. 

+ Các triệu chứng lâm sàng gồm: Sốt, rét run, buồn nôn, nôn, có thể có các triệu chứng 

suy giảm chức năng gan (thay đổi ý thức, đau bụng, xuất huyết tiêu hóa...). 

- Viêm phúc mạc thứ phát: 

+ Các triệu chứng lâm sàng gồm đau bụng, nôn và buồn nôn, chướng bụng, bụng có 

co cứng và có cảm ứng phúc mạc, kèm theo có sốt cao rét run, dấu hiệu nhiễm độc. 

Trường hợp nặng hơn có thể có sốc hoặc rối loạn ý thức. 

3.2. Xét nghiệm 

- Số lượng bạch cầu tăng cao, tỷ lệ đa nhân trung tính tăng cao, CRP tăng. 

- Số lượng hồng cầu, hematocrit tăng do hiện tượng cô đặc máu, có thể giảm do nhiễm 

độc gây vỡ hồng cầu. 

- Urê và creatinin máu tăng. 



 
 

- Điện giải đồ thay đổi. 

- Siêu âm: thấy dịch trong lòng ruột, các quai ruột giãn chứa dịch và hơi. Ngoài ra có 

thể thấy được các nguyên nhân gây viêm phúc mạc như tình trạng của đường mật, 

thấy đường nứt vỡ gan lách. 

- Chụp ổ bụng ở tư thế đứng trên phim thẳng có thể thấy: Mờ vùng thấp, quai ruột 

giãn, thành ruột dày. Ngoài ra có thể thấy được các dấu hiệu đặc hiệu cho từng nguyên 

nhân gây viêm phúc mạc như liềm hơi dưới hoành trong thủng ổ loét dạ dày tá tràng, 

hình mức nước, mức hơi trong tắc ruột. 

3.3. Chẩn đoán xác định 

- Chọc dịch ổ bụng là xét nghiệm quan trọng để chẩn đoán. Đôi khi chọc ra có thể 

thấy mủ hoặc dịch mật đục chảy ra tùy theo nguyên nhân gây viêm phúc mạc. 

- Tăng số lượng bạch cầu trong dịch màng bụng (trên 500 tế bào/mm3) và/hoặc số 

lượng bạch cầu trung tính trên 250 tế bào/mm3. 

- Soi và cấy dịch màng bụng có thể cho kết quả vi khuẩn gây bệnh. 

4. ĐIỀU TRỊ 

4.1.Viêm phúc mạc nguyên phát 

- Điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm: Ceftriaxon hoặc cefotaxim hoặc quinolon 

(moxifloxacin hoặc levofloxacin). 

- Nếu nghi ngờ nhiễm E. coli hoặc Klebsiella pneumoniae kháng thuốc có thể sử dụng 

một trong các thuốc sau: doripenem, ertapenem, imipenem, meropenem, 

ciprofloxacin, moxifloxacin. 

- Khi có kết quả cấy dịch hoặc cấy máu dương tính thì điều trị theo kháng sinh đồ. 

- Thời gian điều trị từ 5-14 ngày tùy thuộc đáp ứng của người bệnh. 

- Điều trị hỗ trợ: Chọc dịch màng bụng, truyền albumin tĩnh mạch 1,5g/kg trong 6h 

đầu sau đó là 1g/kg ở ngày thứ 3 (cho người bệnh xơ gan có nhiễm khuẩn dịch cổ 

trướng). 

- Điều trị dự phòng viêm phúc mạc tiên phát ở các người bệnh xơ gan đang có xuất 

huyết tiêu hóa trên do tăng áp lực tĩnh mạch cửa hoặc người bệnh xơ gan có protein 

dịch cổ chướng thấp (< 1g/dL). 



 
 

+ Dự phòng trên người bệnh xơ gan có xuất huyết tiêu hóa trên: dùng trong 7 ngày 

một trong các thuốc: Norfloxacin uống (400mg x 2 lần/ngày) nếu BN uống được, bệnh 

gan nhẹ, hoặc ciprofloxacin truyền tĩnh mạch (400mg x 2 lần/ngày) nếu BN không 

uống được hoặc ceftriaxone đường tĩnh mạch (1g/lần/ngày) trên người bệnh xơ gan 

tiến triển hoặc nơi có tỷ lệ kháng quinolon cao. 

+ Trên người bệnh có protein dịch cổ trướng thấp (<1g/dL): Dùng dài hạn norfloxacin 

400mg/ngày. 

- Điều trị dự phòng dài hạn viêm phúc mạc được chỉ định sau một đợt viêm phúc mạc 

tiên phát, chọn ưu tiên norfloxacin 400mg/ngày. Kháng sinh thay thế: Ciprofloxacin 

uống 750 mg/tuần hoặc Co-trimoxazol 960mg/ngày. 

4.2. Viêm phúc mạc thứ phát 

- Có thể sử dụng một trong các thuốc sau: Ticarcilin-clavulanat hoặc piperacilin-

tazobactam hoặc ertapenem kết hợp với metronidazol. 

- Trường hợp nặng có thể dùng imipenem hoặc doripenem hoặc meropenem kết hợp 

với metronidazol. 

- Điều trị hỗ trợ: Dẫn lưu ổ áp xe, phẫu thuật lại ổ bụng kết hợp với hồi sức nội khoa 

chống sốc, thở oxy, điều trị suy các tạng (nếu có). 

- Khi có kết quả cấy dịch ổ bụng hoặc cấy máu thì điều trị theo kháng sinh đồ. 

Bảng II.18. Liều lượng và cách dùng kháng sinh điều trị viêm phúc mạc 

Tên kháng sinh Liều dùng và cách sử dụng 

Ciprofloxacin Truyền TM 400mg, mỗi 12h 

Levofloxacin Truyền TM 750 mg, mỗi 24h 

Moxifloxacin Truyền TM 400 mg, mỗi 12-24h 

Ceftriaxon Tiêm TM 1-2g, mỗi 12h-24h 

Cefotaxim Tiêm TM 1-2g, mỗi 6-8h 

Ertapenem Truyền TM 1g, mỗi 24h 

Piperacilin-tazobactam Truyền TM 4,5g, mỗi 8h 

Imipenem- cilastatin Truyền TM 500 mg, mỗi 6h hoặc 1g mỗi 8h 

Meropenem Tiêm/truyền TM 1g, mỗi 8h 



 
 

Doripenem Truyền TM 500 mg, mỗi 8h 

Metronidazol Truyền TM 500 mg, mỗi 8-12h 
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Chương VI. 

NHIỄM KHUẨN CƠ - XƯƠNG - KHỚP 

VIÊM KHỚP NHIỄM KHUẨN 

1. ĐẠI CƯƠNG 

Viêm khớp nhiễm khuẩn (septic arthritis) hay viêm khớp sinh mủ 

(pyogenic/suppurative arthritis) là viêm khớp do vi khuẩn sinh mủ không đặc hiệu 

(không phải do lao, phong, nấm, ký sinh trùng hay virus) gây nên. 

2. NGUYÊN NHÂN 



 
 

Phân làm hai nhóm nguyên nhân chính theo tác nhân gây bệnh: 

a) Viêm khớp nhiễm khuẩn do lậu cầu (gonococcal bacterial/suppurative arthritis): 

Lậu cầu khuẩn (N. gonorrhoeae), chiếm tới 70-75% nhiễm khuẩn khớp ở người lớn 

dưới 40 tuổi. 

b) Viêm khớp nhiễm khuẩn không do lậu cầu (nongonococcal bacterial/suppurative 

arthritis): Nguyên nhân hay gặp nhất là do vi khuẩn Gram-dương đặc biệt là tụ cầu 

vàng (50-70% trường hợp), liên cầu (20%), phế cầu... Vi khuẩn Gram-âm ít gặp hơn 

(15-20%): E.coli, thương hàn, trực khuẩn mủ xanh, Haemophilus influenzae; vi khuẩn 

kỵ khí chiếm khoảng 5% trường hợp. Có khoảng 5-10% trường hợp nhiễm đồng thời 

nhiều loại vi khuẩn, đây là loại nhiễm khuẩn khớp thường gặp sau chấn thương. 

3. TRIỆU CHỨNG - CHẨN ĐOÁN 

a) Lâm sàng 

Thường xảy ra cấp tính, gồm hai bệnh cảnh viêm khớp nhiễm khuẩn không phải do 

lậu cầu và do lậu cầu. 

- Viêm khớp nhiễm khuẩn không do lậu cầu: thường xảy ra ở một khớp đơn độc (90% 

trường hợp), hay gặp nhất là khớp gối. 

+ Triệu chứng tại khớp: Sưng nóng đỏ đau, có thể tràn dịch khớp, co cơ, hạn chế vận 

động. 

+ Hội chứng nhiễm khuẩn: Sốt, kèm rét run, môi khô lưỡi bẩn, hơi thở hôi. 

- Nhiễm khuẩn khớp do lậu cầu: Có hai bệnh cảnh lâm sàng trong nhiễm khuẩn do lậu 

cầu: 

+ Hội chứng nhiễm khuẩn lậu cầu phát tán: Sốt, rét run, ban đỏ và mụn mủ ngoài da 

cùng các triệu chứng viêm khớp, triệu chứng tại bộ phận sinh dục như đái buốt, đái 

rắt, đái máu - mủ… Viêm nhiều khớp nhỏ có tính chất di chuyển kèm viêm bao hoạt 

dịch - gân. 

+ Viêm khớp thực sự do lậu cầu: Thường tổn thương một khớp đơn độc như háng, 

gối, cổ tay, cổ chân với triệu chứng sưng nóng đỏ đau, có thể tràn dịch khớp. Có thể 

kèm theo viêm nhiễm ở đường tiết niệu, sinh dục như đái buốt, đái rắt, đái máu - mủ… 

b) Cận lâm sàng 



 
 

- Xét nghiệm tế bào máu ngoại vi: Thường có số lượng bạch cầu tăng cao, tỷ lệ bạch 

cầu trung tính tăng; tốc độ máu lắng, CRP (protein C phản ứng) thường tăng. 

- Procalcitonin thường tăng khi có nhiễm khuẩn nặng, đặc biệt là nhiễm khuẩn huyết. 

- Xét nghiệm dịch khớp: Lấy bệnh phẩm đếm tế bào, soi tươi, nhuộm Gram, nuôi cấy 

dịch khớp tìm vi khuẩn gây bệnh. 

- Cấy máu tìm vi khuẩn gây bệnh. 

- Chẩn đoán hình ảnh: Chụp X-quang quy ước, siêu âm khớp, chụp cắt lớp vi tính, 

chụp cộng hưởng từ, chụp xạ hình xương tùy trường hợp. 

c) Chẩn đoán xác định 

Khi có ít nhất 1 trong 2 tiêu chuẩn: 

- Xét nghiệm dịch khớp có mủ (bạch cầu đa nhân trung tính thoái hóa hoặc tế bào dịch 

khớp cao trên 100.000/ml với trên 80% là bạch cầu đa nhân trung tính) hoặc tìm thấy 

vi khuẩn qua soi tươi, nhuộm Gram. 

- Cấy máu hoặc dịch khớp dương tính với vi khuẩn. 

Kết hợp với ít nhất 1 trong 2 tiêu chuẩn: 

- Lâm sàng viêm khớp điển hình. 

- Dấu hiệu X-quang viêm khớp điển hình: hình ảnh soi gương. 

4. ĐIỀU TRỊ 

4.1. Nguyên tắc: 

- Chẩn đoán và chỉ định kháng sinh sớm; thực hiện ngay cấy máu, cấy dịch khớp, soi 

tươi dịch nhuộm Gram tìm vi khuẩn trước khi cho kháng sinh. 

- Lựa chọn kháng sinh ban đầu dựa vào kinh nghiệm, tình hình kháng kháng sinh tại 

cộng đồng, bệnh viện; kết quả nhuộm Gram (âm hay dương), lứa tuổi, đường lây 

nhiễm để dự đoán vi khuẩn gây bệnh. 

- Cần dùng ít nhất một thuốc kháng sinh đường tĩnh mạch. Thời gian điều trị kháng 

sinh thường từ 4-6 tuần. 

- Dẫn lưu mủ khớp, bất động khớp, can thiệp ngoại khoa khi cần thiết. 

4.2 Điều trị cụ thể 

4.2.1 Điều trị kháng sinh 



 
 

a) Trường hợp viêm khớp nhiễm khuẩn không do lậu cầu: 

- Khi chưa có kết quả cấy máu, dịch: Dùng ngay kháng sinh oxacilin hoặc nafcilin 2g 

đường tĩnh mạch (TM) mỗi 6 giờ một lần (8g/ngày), hoặc clindamycin 2,4g TM/ngày 

chia 4 lần. 

- Trường hợp soi tươi nhuộm Gram dịch khớp phát hiện cầu khuẩn Gram-dương: 

Oxacilin hoặc nafcilin 2g mỗi 6 giờ một lần (8g/ngày), hoặc clindamycin 2,4g 

TM/ngày chia 4 lần. Nếu tại cộng đồng hay bệnh viện nghi ngờ nhiễm tụ cầu vàng 

kháng kháng sinh: Vancomycin 2g/ngày chia hai lần pha truyền tĩnh mạch hoặc 

daptomycin 4-6 mg/kg cân nặng đường TM 1 lần/ngày hoặc teicoplanin 6mg/kg 

1lần/ngày trong những ngày đầu, sau đó giảm còn 3mg/kg TM hoặc TB. 

- Trường hợp nghi nhiễm trực khuẩn mủ xanh cần phối hợp ceftazidim 2g/lần x 2-3 

lần/ngày với kháng sinh nhóm aminoglycosid (như gentamicin 5 mg/kg/ngày hoặc 

amikacin 15mg/kg/ngày tiêm bắp hoặc pha truyền TM 1lần/ngày). 

- Trường hợp cấy máu, dịch khớp dương tính thì điều trị theo kháng sinh đồ (hoặc tiếp 

tục duy trì kháng sinh theo như điều trị ban đầu nếu thấy đáp ứng tốt): 

+ Nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng nhạy cảm với kháng sinh thì dùng oxacilin, hoặc 

nafcilin, hoặc clindamycin (liều như trên); tụ cầu vàng kháng methicilin thì dùng 

vancomycin, hoặc daptomycin, hoặc teicoplanin (liều như trên) trong 4 tuần. 

+ Nhiễm khuẩn do phế cầu hoặc liên cầu do vi khuẩn nhạy với penicilin: Penicilin G 

2 triệu đơn vị TM mỗi 4 h trong 2 tuần. 

+ Nhiễm khuẩn do H. influenzae và S. pneumoniae tiết beta-lactamase: Ceftriaxon 1-

2 g một lần /ngày, hoặc cefotaxim 1 g 3 lần/ngày trong 2 tuần. 

+ Phần lớn các nhiễm vi khuẩn Gram-âm đường ruột: Kháng sinh cephalosporin thế 

hệ 3 hoặc 4 đường TM trong 3-4 tuần, hoặc thuốc nhóm fluoroquinolon như 

levofloxacin 500mg đường tĩnh mạch hoặc uống mỗi 24h. 

+ Nhiễm khuẩn do trực khuẩn mủ xanh: Phối hợp kháng sinh nhóm aminoglycosid 

với ceftazidim 1g mỗi 8 h (hoặc với mezlocilin 3g tĩnh mạch mỗi 4h). Thời gian dùng 

trong khoảng 2 tuần, sau đó dùng kháng sinh nhóm fluoroquinolon như ciprofloxacin 

500 mg uống 2 lần/ngày đơn độc hoặc phối hợp với ceftazidim. 



 
 

b) Điều trị viêm khớp do lậu cầu 

- Trường hợp lậu cầu nhạy cảm penicilin có thể dùng amoxicilin uống 1500 mg/ngày 

chia 3 lần, hoặc dùng ciprofloxacin uống 1000 mg chia hai lần/ngày (ngoại trú) trong 

7 ngày. 

- Trường hợp nghi ngờ lậu cầu kháng penicilin: Khởi đầu ceftriaxon 1g tiêm bắp hoặc 

tiêm tĩnh mạch mỗi 24 giờ trong 7 ngày, sau đó chuyển dùng ciprofloxacin uống 500 

mg hai lần /ngày; hoặc spectinomycin 2g tiêm bắp mỗi 12 giờ /ngày trong 7 ngày. 

- Khi nghi ngờ bội nhiễm Chlamydia trachomatis: Phối hợp kháng sinh uống 

doxycyclin 100mg 2 lần/ngày hoặc tetracyclin 500mg 4 lần/ngày hoặc erythromycin 

500mg 4 lần/ngày trong 7 ngày. 

4.2.2 Các biện pháp khác có thể phối hợp với điều trị kháng sinh 

- Hút, dẫn lưu khớp khi có viêm khớp có dịch mủ. 

- Nội soi khớp rửa khớp: Trong trường hợp sau 5- 7 ngày điều trị đúng thuốc kết hợp 

hút, dẫn lưu dịch khớp nhiều lần thất bại; hoặc nhiễm khuẩn khớp dịch mủ đặc hay có 

vách ngăn không hút được dịch khớp. 

- Phẫu thuật mở khớp lấy bỏ tổ chức nhiễm khuẩn khi kèm nhiễm khuẩn phần mềm 

lân cận, nhiễm khuẩn sụn khớp hay xương; nhiễm khuẩn ở khớp nhân tạo (đa số 

trường hợp phải lấy bỏ khớp nhân tạo, dùng kháng sinh đường tĩnh mạch ít nhất 4-6 

tuần, sau đó mới xem xét có làm lại khớp nhân tạo khác hoặc không); nhiễm khuẩn 

khớp ở sâu khó hút như khớp háng; nhiễm khuẩn khớp háng ở trẻ em (là biện pháp tốt 

nhất để tránh tổn thương làm hư hại chỏm xương đùi). 

5. PHÒNG BỆNH 

Thực hiện vô trùng tuyệt đối khi làm các thủ thuật, phẫu thuật tiến hành tại khớp. Điều 

trị tốt các nhiễm khuẩn tại các cơ quan khác, đặc biệt tại da, phần mềm và xương. Đối 

với bệnh lậu phòng bằng cách thực hiện hành vi tình dục an toàn. 
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VIÊM XƯƠNG TỦY NHIỄM KHUẨN 

1. ĐẠI CƯƠNG 

Viêm xương tủy (Osteomyelitis), hay còn gọi là cốt tủy viêm, là một bệnh nhiễm 

khuẩn của xương (vỏ hoặc tủy xương), có thể là cấp tính hoặc mạn tính, do nhiều loại 

vi sinh vật gây nên, nhưng thường gặp nhất là vi khuẩn. 

2. NGUYÊN NHÂN 

a) Nguyên nhân 

- Vi khuẩn hay gặp nhất là tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus). 

- Các vi khuẩn thường gặp khác bao gồm liên cầu tan huyết nhóm B, các chủng 

Pseudomonas, E. coli và các trực khuẩn đường ruột khác và một số loại vi khuẩn khác. 

b) Yếu tố nguy cơ: Nhiễm khuẩn da kéo dài, bệnh tiểu đường không được kiểm soát, 

máu lưu thông kém (xơ cứng động mạch), các yếu tố nguy cơ cho máu lưu thông kém 

(huyết áp cao, hút thuốc lá, cholesterol máu cao và bệnh tiểu đường), suy giảm miễn 

dịch, khớp giả, việc sử dụng thuốc tiêm tĩnh mạch, ung thư. 

c) Phân loại 

- Viêm xương tủy cấp: Từ đường máu và từ đường kế cận. 

- Viêm xương tủy mạn: Xảy ra sau viêm xương tủy cấp đường máu. 

3. TRIỆU CHỨNG- CHẨN ĐOÁN 



 
 

a) Lâm sàng 

- Viêm xương tủy đường máu: Biểu hiện hội chứng viêm (sốt, rét run, mệt mỏi…). 

Biểu hiện đau không rõ ràng, thường chỉ thấy hơi sưng nề tại vùng đau. Muộn hơn 

thấy có khối sưng, nóng, đỏ, đau rõ, giống như một viêm cơ, vùng khớp lân cận sưng 

nề. Chọc dò có thể thấy mủ, nuôi cấy vi khuẩn thấy đa số là tụ cầu vàng. 

- Viêm xương tủy đường kế cận: Sau mổ, sau gãy xương hở... từ ngày thứ 4, 5 trở đi, 

người bệnh tiếp tục sốt cao, rét run. Đau nhức tại ổ gãy hoặc tại vết thương, đau ngày 

càng tăng. Căng nề, tấy đỏ lan tỏa tại vết thương hay vết mổ, chảy mủ thối qua vết 

thương, vết mổ. 

- Viêm xương tủy mạn: Xảy ra sau viêm xương tủy cấp không được điều trị triệt để, 

bệnh tái phát từng đợt với đặc trưng là lỗ rò và xương chết. 

b) Cận lâm sàng 

- Xét nghiệm máu: Trong viêm xương tủy cấp thường có tăng bạch cầu (viêm xương 

tủy mạn tính bạch cầu máu thường bình thường). Tốc độ máu lắng và protein C phản 

ứng (CRP) thường tăng cao. 

- X-quang: Hình ảnh phá hủy xương và phản ứng màng xương. Tổn thương trên X-

quang thường chỉ rõ khi nhiễm khuẩn đã có từ 10-14 ngày. X-quang bình thường 

không loại trừ chẩn đoán viêm tủy xương. 

- Xạ hình xương: Có ích trong chẩn đoán sớm viêm xương tủy cấp. Thường làm xạ 

hình xương ba pha. Thuốc sử dụng là Technecium-99, được tích lũy trong vị trí gia 

tăng lưu lượng máu và hình thành xương phản ứng. 

- Chụp cắt lớp vi tính (CT scan) và chụp cộng hưởng từ (MRI) rất có giá trị trong chẩn 

đoán và đánh giá của viêm tủy xương. 

- Định danh vi khuẩn: 

+ Sinh thiết mô xương viêm là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán viêm tủy xương và để 

lựa chọn một loại kháng sinh phù hợp. 

+ Cần thiết phải cấy máu, cấy mủ hoặc các vật cấy ghép vào cơ thể và cần nuôi cấy 

trên môi trường kỵ khí. 

4. ĐIỀU TRỊ 



 
 

4.1. Nguyên tắc chung 

Chẩn đoán bệnh sớm, dùng kháng sinh (liều cao, đường tĩnh mạch, kết hợp kháng 

sinh, kéo dài ít nhất 6 tuần), cần cấy máu hoặc mô để định danh vi khuẩn trước khi 

dùng kháng sinh, dẫn lưu mủ và tổ chức hoại tử, loại bỏ các vật cấy ghép vào cơ thể. 

4.2. Điều trị cụ thể 

4.2.1. Kháng sinh 

a) Giai đoạn đầu: Lựa chọn kháng sinh dựa theo kinh nghiệm 

- Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) - là nguyên nhân hàng đầu: 

+ Tụ cầu vàng nhạy cảm với methicilin (MSSA): Nafcilin hoặc oxacilin 2g tiêm mạch 

mỗi 6 giờ 1 lần (8g/ngày). 

+ Tụ cầu vàng kháng methicilin (MRSA): Vancomycin 1g pha truyền tĩnh mạch mỗi 

12 giờ, hoặc daptomycin 4-6 mg/kg cân nặng đường TM 1 lần/ngày, hoặc teicoplanin 

6mg/kg 1lần/ngày trong những ngày đầu, sau đó giảm còn 3mg/kg TM hoặc TB; hoặc 

linezolid 600mg mỗi 12 giờ tiêm mạch, hoặc uống rifampicin 300mg uống 2 lần/ngày. 

+ Nếu dị ứng hoặc không đáp ứng các kháng sinh trên: Clindamycin 6mg/kg 600-

900mg tiêm mạch mỗi 8 giờ, hoặc levofloxacin 750mg uống mỗi 24 giờ ± rifampicin 

300mg uống 2 lần/ngày, hoặc acid fucidic 500mg tiêm mạch mỗi 8 giờ kết hợp với 

rifampicin 300mg uống 2 lần/ngày. 

- Trường hợp do trực khuẩn mủ xanh (P. aegurinosa): Cần phối hợp ceftazidim 2g/lần 

x 2-3 lần/ngày (hoặc với mezlocilin 3g tĩnh mạch mỗi 4h) với kháng sinh nhóm 

aminoglycosid (như gentamicin 5 mg/kg/ngày hoặc amikacin 15mg/kg/ngày tiêm bắp 

hoặc pha truyền TM 1lần/ngày). Thời gian dùng trong khoảng 2 tuần, sau đó dùng 

kháng sinh nhóm fluoroquinolon như ciprofloxacin 500 mg uống 2 lần/ngày đơn độc 

hoặc phối hợp với ceftazidim liều như trên. 

- Trường hợp nhiễm nhiều vi khuẩn (S. aureus, vi khuẩn Gram-âm, P. aeruginosa) 

hay gặp trong viêm xương dài sau đóng đinh nội tủy: Vancomycin 1g TM mỗi 12 giờ 

phối hợp ceftazidim 2g/lần x 2-3 lần/ngày. Hoặc thay thế bằng linezolid 600mg (TM 

hoặc uống) 2 lần/ngày phối hợp ceftazidim 2g/lần x 2-3 lần/ngày. 



 
 

- Phần lớn các nhiễm vi khuẩn Gram-âm đường ruột: Kháng sinh cephalosporin thế 

hệ 3 hoặc 4 đường TM trong 3-4 tuần, hoặc thuốc nhóm fluoroquinolon như 

levofloxacin 500mg đường tĩnh mạch hoặc uống mỗi 24h. 

- Lưu ý: Trường hợp viêm xương mạn tính, viêm xương trên cơ địa đái tháo đường: 

cần thiết có bằng chứng của vi khuẩn học và kháng sinh đồ để điều trị. 

b) Giai đoạn sau: Tùy theo đáp ứng lâm sàng và kết quả kháng sinh đồ. 

4.2.2. Các biện pháp phối hợp 

- Bất động: Bó bột được chỉ định rộng rãi cho mọi viêm xương tủy cấp, nhằm phòng 

gãy xương bệnh lý và giúp cho quá trình chống đỡ của cơ thể tốt hơn. 

- Dinh dưỡng: Đảm bảo chế độ ăn uống đủ chất dinh dưỡng. 

- Phẫu thuật: Rạch rộng tháo mủ, loại bỏ hoại tử. Tiến hành đục xương đến tận xương 

lành (chỗ xương có rỉ máu). Tháo bỏ các vật cấy ghép hoặc thậm chí phải cắt bỏ chi 

để ngăn chặn nhiễm khuẩn lan rộng thêm. Có thể truyền kháng sinh tại chỗ. Lấp đầy 

ổ khuyết xương là điều cần thiết và bắt buộc trong phẫu thuật điều trị viêm xương. 

5. DỰ PHÒNG 

Viêm xương tủy nếu không điều trị kịp thời hoặc điều trị không đầy đủ sẽ tiến triển 

mạn tính rất khó điều trị dứt bệnh. Vì vậy nhằm phòng chống viêm xương tủy, việc 

quản lý thích hợp các vết thương và chăm sóc y tế kịp thời các bệnh nhiễm khuẩn là 

rất cần thiết và cần được tuân thủ nghiêm ngặt. 
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VIÊM CƠ, ÁP XE CƠ NHIỄM KHUẨN 



 
 

1. ĐỊNH NGHĨA 

Viêm cơ nhiễm khuẩn (Infectious myositis) là tổn thương viêm hoặc áp xe tại cơ vân 

do vi khuẩn gây nên. 

2. NGUYÊN NHÂN 

Vi khuẩn gây bệnh 

- Nguyên nhân thường gặp nhất là tụ cầu vàng. 

- Các loại vi khuẩn khác: Liên cầu, lậu cầu, phế cầu, não mô cầu, Burkholderia 

pseudomallei, vi khuẩn Gram-âm và các vi khuẩn kỵ khí khác. 

3. TRIỆU CHỨNG - CHẨN ĐOÁN 

a) Triệu chứng lâm sàng 

- Vị trí tổn thương: Có thể gặp ở bất kỳ vị trí nào. 

- Số lượng: Thường ở một cơ. Ở những người bệnh nhiễm khuẩn huyết hoặc ở cơ địa 

suy giảm miễn dịch có thể tổn thương ở nhiều cơ. 

- Viêm cơ thắt lưng chậu thường xảy ra sau các nhiễm khuẩn đường tiết niệu sinh dục 

hoặc phẫu thuật ở vùng bụng, thường do vi trùng lao hoặc do vi trùng sinh mủ. Trên 

lâm sàng, người bệnh thường đau ở vùng hạ sườn. người bệnh thường không duỗi 

được chân bên có cơ bị viêm, khám khớp háng bình thường. 

- Tính chất 

+ Giai đoạn đầu (1-2 tuần đầu): Sưng cơ, ấn chắc, có thể đỏ hoặc đau nhẹ. 

+ Giai đoạn 2 (tuần 2-4): Cơ sưng tấy đỏ rất đau, bùng nhùng khi ấn, chọc hút ra mủ. 

+ Giai đoạn 3: Có thể xuất hiện các biến chứng như áp xe xa, sốc nhiễm khuẩn... 

- Biểu hiện toàn thân: Hội chứng nhiễm khuẩn thường rõ: 

+ Sốt cao 39-40oC, sốt liên tục, dao động. 

+ Gầy sút, mệt mỏi, môi khô, lưỡi bẩn. 

b) Các thăm dò cận lâm sàng 

- Xét nghiệm 

+ Xét nghiệm máu: Tế bào máu ngoại vi có thể tăng số lượng bạch cầu, tăng tỷ lệ bạch 

cầu đoạn trung tính; tăng tốc độ máu lắng, tăng CRP, tăng fibrinogen, tăng globulin. 

Procalcitonin máu có thể tăng trong trường hợp nhiễm khuẩn nặng. 



 
 

+ Cấy máu có thể dương tính. 

+ Chọc hút ổ mủ: Chọc mù hoặc dưới hướng dẫn của siêu âm lấy mủ xét nghiệm: 

Tế bào học: Thấy nhiều bạch cầu đa nhân trung tính thoái hóa (tế bào mủ). 

Các xét nghiệm vi sinh: Soi tươi, nhuộm Gram, nuôi cấy, BK, PCR lao. 

Có thể phân lập được vi khuẩn qua soi trực tiếp hoặc nuôi cấy mủ. 

- Chẩn đoán hình ảnh 

+ Siêu âm cơ: Có thể thấy các hình ảnh cơ tăng thể tích, mất cấu trúc sợi cơ, các ổ có 

cấu trúc siêu âm hỗn hợp, áp xe cơ. 

+ X-quang quy ước: Tổn thương các cơ ở chi: Chụp chi có cơ tổn thương có thể thấy 

hình ảnh viêm xương màng xương kết hợp. Tổn thương cơ thắt lưng chậu: Vùng cột 

sống thắt lưng có thể thấy rõ bóng cơ thắt lưng chậu, bóng khí. Hình ảnh canxi hóa tại 

vùng áp xe gợi ý vi khuẩn lao. 

+ Chụp cắt lớp vi tính: Được chỉ định với cơ thắt lưng chậu cho phép phát hiện sớm 

tổn thương với độ nhạy cao. Nếu thấy khí tại vùng cơ, tức là đã có áp xe. 

+ Cộng hưởng từ: Chỉ định trong trường hợp viêm hoặc áp xe cơ ở chi hoặc cơ thắt 

lưng chậu: Giảm tín hiệu trên T1,tăng tín hiệu trên T2 thành ổ khu trú trên cơ. 

c) Chẩn đoán xác định 

- Dựa vào lâm sàng (các dấu hiệu tại chỗ và toàn thân) 

- Xét nghiệm bilan nhiễm trùng. 

- Chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, chụp cắt lớp vi tính, hoặc chụp cộng hưởng từ) 

- Nuôi cấy phân lập vi khuẩn. 

4. ĐIỀU TRỊ 

a) Nguyên tắc điều trị 

- Dùng kháng sinh sớm (ngay sau khi làm các xét nghiệm vi sinh), liều cao, đường 

tĩnh mạch (sau có thể chuyển đường uống), đủ thời gian (4-6 tuần). Lựa chọn kháng 

sinh dựa theo kháng sinh đồ. 

- Khi chưa có kết quả vi sinh, lựa chọn kháng sinh theo kinh nghiệm dựa trên bệnh 

cảnh lâm sàng: 



 
 

+ Kháng sinh sử dụng đầu tiên nên hướng tới tụ cầu vàng. Nếu nghi ngờ tụ cầu vàng 

kháng methicilin, xem xét sử dụng vancomycin. 

+ Với cơ địa suy giảm miễn dịch, nên sử dụng kháng sinh phổ rộng bao trùm trực 

khuẩn Gram-âm và vi khuẩn kỵ khí, chẳng hạn vancomycin và một kháng sinh nhóm 

carbapenem hoặc piperacilin-tazobactam. Đối với vi khuẩn kỵ khí, có thể dùng 

clindamycin. 

- Kết hợp chọc hút dẫn lưu mủ hoặc phẫu thuật dẫn lưu ổ mủ (giai đoạn 2, 3). 

- Điều trị triệu chứng và nâng cao thể trạng, chống sốc nhiễm khuẩn (nếu có). 

b) Điều trị cụ thể 

- Khi chưa có kết quả cấy máu, dịch: Dùng ngay kháng sinh oxacilin hoặc nafcilin 2g 

đường tĩnh mạch (TM) mỗi 6 giờ một lần (8g/ngày), hoặc clindamycin 2,4g TM/ngày 

chia 4 lần. 

- Đối với tụ cầu còn nhạy cảm với methicilin: 

+ Cefazolin 1g TM mỗi 8 giờ x 2 tuần. 

+ Hoặc levofloxacin 750mg TM mỗi 24 giờ x 2 tuần. 

+ Hoặc moxifloxacin 400mg TM mỗi 24 giờ x 2 tuần. 

+ Hoặc ampicilin-sulbactam 3g TM mỗi 6 giờ x 2 tuần. 

Sau đó chuyển sang: 

+ Cephalexin 500mg uống mỗi 6 giờ x 2 tuần. 

+ Hoặc điều trị phối hợp clindamycin 300mg uống mỗi 6 giờ x 2 tuần với levofloxacin 

750mg uống mỗi 24 giờ x 2 tuần hoặc moxifloxacin 400mg uống mỗi 24 giờ x 2 tuần. 

- Nếu nghi ngờ tụ cầu (Staphylococcus aureus) kháng methicilin: 

+ Vancomycin 1g TM mỗi 12 giờ x 2 tuần. 

+ Hoặc linezolid 600mg TM mỗi 12 giờ x 2 tuần. 

+ Hoặc daptomycin 4mg/kg TM mỗi 24 giờ x 2 tuần. 

Sau đó chuyển sang: 

+ Linezolid 600mg uống mỗi 12 giờ x 2 tuần. 

+ Hoặc minocyclin 100mg uống mỗi 12 giờ x 2 tuần. 

- Nếu nghi ngờ nhiễm Gram-dương khác: 



 
 

+ Cefazolin TM 3g/ngày chia 3 lần trong 2-3 tuần sau đó dùng cephalexin 4g/ngày 

chia 4 lần (4-6 tuần). 

+ Hoặc clindamycin TM 1800 mg/ngày, chia 3 lần trong 2-3 tuần; sau đó duy trì bằng 

uống clindamycin 1800 mg/ngày, chia 3 lần trong 4-6 tuần. 

+ Hoặc lincomycin TM 1800 mg/ngày, chia 3 lần (2-3 tuần); sau đó duy trì bằng uống 

lincomycin 1800 mg/ngày, chia 3 lần trong 4-6 tuần. 

- Nếu nghi ngờ nhiễm liên cầu (Streptococcus group A): 

+ Penicilin G TM 2-4 triệu IU mỗi 4-6 giờ, sau chuyển sang penicilin V uống. 

+ Hoặc ceftriaxon TM 1-2 g/24 giờ. 

- Nếu nghi nhiễm khuẩn trực khuẩn mủ xanh cần phối hợp ceftazidim 2g/lần x 2-3 

lần/ngày (hoặc với mezlocilin 3g tĩnh mạch mỗi 4h) với kháng sinh nhóm 

aminoglycosid (như gentamicin 5 mg/kg/ngày hoặc amikacin 15mg/kg/ngày tiêm bắp 

hoặc pha truyền TM 1lần/ngày). 

- Phần lớn các nhiễm vi khuẩn Gram-âm đường ruột: Kháng sinh cephalosporin thế 

hệ 3 hoặc 4 đường TM trong 3-4 tuần, hoặc thuốc nhóm fluoroquinolon như 

levofloxacin 500mg đường tĩnh mạch hoặc uống mỗi 24h. 

5. DỰ PHÒNG 

- Đảm bảo nguyên tắc vô trùng khi làm thủ thuật hoặc tiêm chích. 

- Điều trị tốt các ổ nhiễm ban đầu ở da như mụn nhọt, vết loét... 

- Kiểm soát tốt các bệnh lý mạn tính như đái tháo đường, các bệnh lý tự miễn. 
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NHIỄM KHUẨN HẠT TÔ PHI 

1. ĐẠI CƯƠNG 

Nhiễm khuẩn hạt tô phi (septic tophi) là một trong những biến chứng hiếm gặp của 

bệnh gút mạn tính ở các nước phát triển song lại khá phổ biến ở Việt Nam do bệnh 

thường được chẩn đoán muộn, người bệnh không tuân thủ điều trị. Có tới gần 9% số 

người bệnh điều trị nội trú tại khoa Cơ-Xương-Khớp Bệnh viện Bạch Mai trong 

khoảng thời gian 1991-2000 mắc bệnh gút, trong đó 85% ở giai đoạn mạn tính, tỷ lệ 

hạt tô phi vỡ có thể kèm theo nhiễm khuẩn khá cao. Do hạt tô phi chứa tinh thể urat 

nên khi vỡ, rất khó xác định tình trạng nhiễm khuẩn kèm theo nếu chỉ xem xét về mặt 

đại thể. Vì vậy, việc cấy bệnh phẩm và lựa chọn kháng sinh rất quan trọng. Ngoài ra, 

việc điều trị bệnh gút kèm theo cũng rất cần thiết. 

2. NGUYÊN NHÂN 

Trong số 57 trường hợp hạt tophi vỡ được xét nghiệm vi khuẩn học tại khoa Cơ Xương 

Khớp bệnh viện Bạch Mai, chỉ có 44,4% số mẫu phân lập được vi khuẩn với tỷ lệ 

nhiễm khuẩn như sau: 75% là tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus), tỷ lệ nhiễm E. 

coli, Klebsiella pneumoniae tương tự nhau (12,5%). 

3. TRIỆU CHỨNG - CHẨN ĐOÁN 

a) Lâm sàng 

- Trên cơ sở người bệnh bị bệnh gút mạn tính có hạt tô phi ở những vị trí dễ cọ xát 

như bàn chân, bàn tay, lâu ngày dẫn đến loét và dò, chảy dịch, vỡ ra, là đường cho vi 

khuẩn xâm nhập gây nhiễm khuẩn hạt tô phi. 

- Triệu chứng tại chỗ: Hạt tô phi dò, vỡ, chảy ra chất dịch màu trắng đục, có thể lẫn 

mủ màu vàng đục, không mùi hoặc có mùi hôi. 

- Các khớp lân cận có thể sưng, nóng, đỏ, đau biểu hiện một cơn gút cấp kèm theo. 

- Hội chứng nhiễm khuẩn: Sốt, kèm rét run, môi khô lưỡi bẩn, hơi thở hôi. 



 
 

b) Cận lâm sàng 

- Xét nghiệm tế bào máu ngoại vi: Thường có số lượng bạch cầu tăng cao, tỷ lệ bạch 

cầu trung tính tăng; tốc độ máu lắng, CRP (protein C phản ứng) thường tăng. 

- Procalcitonin thường tăng khi có nhiễm khuẩn nặng, đặc biệt là nhiễm khuẩn huyết. 

- Xét nghiệm dịch chảy ra từ hạt tô phi: Lấy bệnh phẩm đếm tế bào, soi tươi, nhuộm 

Gram, nuôi cấy dịch khớp tìm vi khuẩn gây bệnh. 

- Cấy máu tìm vi khuẩn gây bệnh. 

- Chẩn đoán hình ảnh: Chụp X-quang quy ước, siêu âm khớp, chụp cắt lớp vi tính, 

chụp cộng hưởng từ... 

- Cần chú ý nguyên tắc: Khi có biểu hiện sưng nóng đỏ đau ở khớp hoặc hạt tô phi ở 

người bệnh đã có chẩn đoán xác định bệnh gút thì bao giờ cũng phải lưu ý có bị nhiễm 

khuẩn kèm theo hay không. 

4. ĐIỀU TRỊ 

Do tình trạng nhiễm khuẩn hạt tô phi không phổ biến ở các nước phát triển nên các 

dữ liệu về kinh nghiệm điều trị bệnh rất hạn chế. Tại bệnh viện Bạch Mai, tất cả các 

vi khuẩn phân lập được kháng lại kháng sinh nhóm β- lactam. Ngay cả các kháng sinh 

thuộc nhóm ức chế β-lactamase cũng bị kháng từ 75-100%. Các kháng sinh có thể lựa 

chọn thuộc nhóm glycopeptid (vancomycin), quinolon (levofloxacin), oxacilin, 

lizonalid... 

4.1. Nguyên tắc điều trị 

- Thực hiện ngay cấy máu, cấy dịch vỡ từ hạt tô phi, soi tươi dịch nhuộm Gram tìm vi 

khuẩn trước khi cho kháng sinh. 

- Lựa chọn kháng sinh ban đầu dựa vào kinh nghiệm, tình hình kháng kháng sinh tại 

cộng đồng, bệnh viện; kết quả nhuộm Gram (âm hay dương), lứa tuổi, đường lây 

nhiễm để dự đoán vi khuẩn gây bệnh. Nên bắt đầu bằng ít nhất 1 kháng sinh đường 

tĩnh mạch, với thời gian dùng từ 2-4 tuần. 

- Luôn kết hợp điều trị tại chỗ: Rửa vết loét, thay băng, hoặc chích rạch mở rộng, làm 

sạch tổ chức nhiễm khuẩn, can thiệp ngoại khoa khi cần thiết. 

4.2. Điều trị cụ thể 



 
 

a) Điều trị kháng sinh: 

- Khi chưa có kết quả cấy máu, dịch: Dùng ngay kháng sinh oxacilin hoặc nafcilin 2g 

đường tĩnh mạch (TM) mỗi 6 giờ một lần (8g/ngày), hoặc clindamycin 2,4g TM/ngày 

chia 4 lần. 

- Trường hợp soi tươi nhuộm Gram dịch nhiễm khuẩn phát hiện cầu khuẩn Gram-

dương: Cho oxacilin hoặc nafcilin 2g mỗi 6 giờ một lần (8g/ngày), hoặc clindamycin 

đường tĩnh mạch 2,4g/ngày chia 4 lần. Nếu tại cộng đồng hay bệnh viện nghi ngờ 

nhiễm tụ cầu vàng kháng kháng sinh: Vancomycin 2g/ngày chia hai lần pha truyền 

tĩnh mạch. 

- Trường hợp nghi nhiễm trực khuẩn mủ xanh cần phối hợp ceftazidim 2g/lần x 2-3 

lần/ngày với kháng sinh nhóm aminoglycosid (như gentamicin 5 mg/kg/ngày hoặc 

amikacin 15mg/kg/ngày tiêm bắp hoặc pha truyền TM 1lần/ngày). 

- Trường hợp cấy máu, dịch vỡ hạt tô phi dương tính thì điều trị theo kháng sinh đồ 

(hoặc tiếp tục duy trì kháng sinh theo như điều trị ban đầu nếu thấy đáp ứng tốt): 

+ Nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng nhạy cảm với kháng sinh thì dùng oxacilin, hoặc 

nafcilin, hoặc clindamycin (liều như trên), tụ cầu vàng kháng methicilin thì dùng 

vancomycin (liều như trên) trong 4 tuần. 

+ Nhiễm khuẩn do phế cầu hoặc liên cầu do vi khuẩn nhạy với penicilin: penicilin G 

2 triệu đơn vị đường tĩnh mạch mỗi 4h trong 2 tuần. 

+ Nhiễm khuẩn do H. influenzae và S. pneumoniae kháng penicilin: Ceftriaxon 1-2g 

một lần/ngày, hoặc cefotaxim 1g 3 lần/ngày trong 2 tuần. 

+ Phần lớn các nhiễm vi khuẩn Gram-âm đường ruột: Kháng sinh thế hệ 2 hoặc 3 

dùng đường tĩnh mạch trong 3-4 tuần, hoặc thuốc nhóm fluoroquinolon như 

levofloxacin 500mg đường tĩnh mạch hoặc uống mỗi 24h. 

+ Nếu nhiễm khuẩn trực khuẩn mủ xanh cần phối hợp ceftazidim (hoặc với 

mezlocilin) với kháng sinh nhóm aminoglycosid như trên. 

b) Các biện pháp khác có thể phối hợp với điều trị kháng sinh: 



 
 

- Rửa sạch vùng tổn thương tại chỗ bằng nước muối sinh lý hoặc dung dịch iod pha 

loãng; sau đó có thể đắp gạc tẩm dung dịch muối natri clorua 10% vừa có tác dụng 

chống nhiễm khuẩn, vừa tạo điều kiện mọc tổ chức hạt tại chỗ. 

- Thực hiện tiểu phẫu thuật rạch rộng ổ tổn thương, làm sạch các tổ chức tinh thể urát 

lắng đọng, lấy bỏ tổ chức nhiễm khuẩn khi có kèm nhiễm khuẩn phần mềm lân cận. 

- Phẫu thuật loại bỏ tổ chức sụn, xương khi có nhiễm khuẩn sụn khớp hay xương kèm 

theo. 

- Điều trị khống chế cơn gút cấp và khi cơn gút cấp ổn định cho các thuốc hạ acid uric 

máu, đảm bảo hạ acid uric máu xuống dưới 350 µmol/l. 

- Nâng cao thể trạng. 

5. DỰ PHÒNG 

- Phòng và điều trị tốt bệnh gút, tránh để bệnh chuyển giai đoạn mạn tính có hạt tô phi 

hoặc hạt tô phi to ra. 

- Khi đã có hạt tô phi, đặc biệt ở những vị trí dễ cọ xát cần phòng chống nguy cơ loét 

bằng cách đi giầy dép mềm, tránh gây rò, vỡ; nếu cần có thể cắt hạt tô phi dự phòng 

nếu to, dễ vỡ hoặc ở vị trí hay cọ xát (bàn, ngón chân). 

- Thực hiện vô trùng tuyệt đối khi làm các thủ thuật, phẫu thuật tiến hành gần vị trí 

hạt tô phi. Điều trị tốt các nhiễm khuẩn tại các cơ quan khác, đặc biệt tại da, phần 

mềm và xương. 
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Chương VII 

NHIỄM KHUẨN SẢN PHỤ KHOA VÀ CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN QUA 

ĐƯỜNG TÌNH DỤC 

SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG DỰ PHÒNG SẢN KHOA 

1. ĐẠI CƯƠNG 

- Kháng sinh dự phòng là sử dụng kháng sinh để phòng tránh nhiễm khuẩn tại vị trí 

phẫu thuật. Kháng sinh dự phòng cũng có nghĩa là khác với việc sử dụng kháng sinh 

để điều trị sớm các nhiễm khuẩn đã có. 

- Chỉ định: Áp dụng cho các thủ thuật có nguy cơ rõ ràng sẽ nhiễm khuẩn. 

- Chống chỉ định: Các tổn thương bẩn, các bệnh nội khoa không được kiểm soát, các 

dập nát mô không cắt lọc được tốt. 

- Nguyên lý của kháng sinh dự phòng trong mổ lấy thai là làm giảm số lượng vi khuẩn 

hiện diện tại thời điểm phẫu thuật về mức mà hệ miễn dịch có thể vượt qua được. Các 

thủ thuật sản khoa hay gặp thường ngày là: Mổ lấy thai, đẻ thủ thuật, kiểm soát tử 

cung bằng tay, vết rách tầng sinh môn… 

2. CÁC THỦ THUẬT SẢN KHOA ĐƯỢC CÂN NHẮC DÙNG KHÁNG SINH 

a) Mổ lấy thai 

- Yếu tố nguy cơ quan trọng nhất đối với nhiễm khuẩn hậu sản là mổ lấy thai. Mổ lấy 

thai làm tăng nguy cơ nâng lên từ 5 - 20 lần so với đẻ đường âm đạo. Một nghiên cứu 

của CDC cho thấy nhiễm khuẩn vết mổ lấy thai đến 30 ngày sau mổ là 8,9%. 

- Các nhiễm khuẩn sau mổ lấy thai bao gồm: viêm niêm mạc tử cung, viêm đường tiết 

niệu, nhiễm khuẩn vết mổ. Việc sử dụng kháng sinh dự phòng đã được chứng minh 

làm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn ở các ca mổ lấy thai. Việc dùng kháng sinh dự phòng 

cũng có hiệu quả như việc dùng kháng sinh đa liều điều trị trên nhóm người bệnh 

được lựa chọn. Lợi ích khác của kháng sinh dự phòng trong mổ lấy thai là tiết kiệm 

chi phí và rút ngắn thời gian nằm viện. 

- Nhiều tác giả lựa chọn thời điểm tiêm sau khi kẹp dây rốn vì lo sợ kháng sinh vào 

máu của trẻ sơ sinh có thể gây ra một số bất lợi. Nhưng để đạt được nồng độ kháng 



 
 

sinh tại vị trí vết mổ trước khi rạch da thì cần tiêm kháng sinh dự phòng trước 30 phút. 

Trong một nghiên cứu đối với cefazolin cho thấy tiêm kháng sinh trước khi rạch da 

làm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn cho mẹ hơn là sau khi kẹp dây rốn nhưng không có 

bất lợi cho thai. 

- Lựa chọn kháng sinh: Kháng sinh có phổ bao phủ được các chủng thường gặp khi 

phẫu thuật vùng chậu (liên cầu, trực khuẩn đường ruột, tụ cầu và các loại vi khuẩn kỵ 

khí). 

b) Đẻ thủ thuật 

- Tổng quan của Cochrane 2004 cho thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ viêm niêm 

mạc tử cung và thời gian nằm viện giữa nhóm dùng kháng sinh dự phòng và không 

điều trị, không đủ cơ sở dữ liệu để khuyến cáo dùng kháng sinh dự phòng sau đẻ thủ 

thuật. 

c) Kiểm soát tử cung 

- WHO gợi ý nên dùng kháng sinh dự phòng sau kiểm soát buồng tử cung nhưng 

không có bằng chứng cụ thể nào về giá trị của việc dùng kháng sinh dự phòng cho các 

trường hợp này. 

d) Rách tầng sinh môn độ III và IV 

- Một nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên công bố năm 2008 cho thấy tiêm tĩnh mạch 

liều duy nhất cefotetan, cefoxitin làm giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn vết thương rõ rệt (8% 

so với 24%). Kết quả này gợi ý lợi ích của việc dùng kháng sinh dự phòng để làm 

giảm biến chứng nhiễm khuẩn vết thương. 

- Liều của kháng sinh dự phòng đối với người béo phì: Với người có BMI > 35, dùng 

liều kháng sinh gấp đôi so với những người có BMI < 35. 

3. SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG 

- Đối với mổ lấy thai: Cần phát hiện và điều trị các nhiễm khuẩn âm đạo như: Bacterial 

vaginosis, Chlamydia trước. 

- Kháng sinh cefazolin 1g tĩnh mạch trước khi rạch da 15 - 30 phút, người nặng ≥ 

80kg thì dùng 2g cefazolin. 
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NHIỄM TRÙNG NẶNG DO SẢN KHOA 

1. ĐẠI CƯƠNG 

- Nhiễm khuẩn hậu sản là một trong năm tai biến sản khoa nguy hiểm thường gặp, đặc 

biệt ở các nơi có trình độ và cơ sở vật chất yếu kém. Sự xuất hiện của kháng sinh và 

sự ra đời các dòng và thế hệ kháng sinh mới đã góp phần làm giảm bớt các hậu quả 

của nó. Tuy nhiên các nhiễm khuẩn nặng vẫn còn và là nguyên nhân dễ dẫn đến tử 

vong mẹ nếu không chẩn đoán và điều trị kịp thời. 

- Nguyên nhân của các nhiễm khuẩn sản khoa gồm: Sót rau, nhiễm khuẩn ối, thủ thuật 

ở trong tử cung không đảm bảo vô khuẩn... 

- Các thủ thuật sản khoa có thể gây nhiễm khuẩn nặng như: Sẩy thai, sau đẻ, mổ lấy 

thai. 

- Vi khuẩn gây bệnh hay gặp: E. coli, S. aureus, S. pyogenes, C. perfungeus, C. 

seuclellii... 

- Nhiễm khuẩn hậu sản có thể gây ra các tình trạng nhiễm khuẩn nặng bao gồm: Viêm 

tử cung toàn bộ, nhiễm khuẩn máu, viêm phúc mạc... 

2. TRIỆU CHỨNG 

a) Viêm tử cung toàn bộ 

- Là biến chứng của viêm niêm mạc tử cung hoặc bế sản dịch. 

- Sốt cao, mệt mỏi, khó chịu. 

- Sản dịch ít hoặc không có. Khi nắn tử cung có sản dịch chảy ra thối, đen (đặc biệt 

ngày thứ 8, thứ 10). 

- Nắn tử cung đau. 

- Tiến triển thành viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn huyết. 



 
 

b) Viêm phúc mạc toàn bộ 

- Xảy ra sau viêm niêm mạc tử cung, viêm tử cung toàn bộ, viêm phúc mạc tiểu khung 

hay viêm phần phụ. 

- Thời gian: Sau đẻ hoặc mổ đẻ 7 - 10 ngày. 

- Toàn thân: Dấu hiệu nhiễm khuẩn, nhiễm độc. 

- Nôn, đau khắp bụng: Tắc ruột hoặc bán tắc ruột. 

- Ỉa chảy phân khắm. 

- Thực thể: Bụng chướng, phản ứng phúc mạc. 

- Cận lâm sàng: X-quang bụng không chuẩn bị có hình ảnh mức nước - hơi. 

- Tiên lượng: Chẩn đoán và mổ sớm thì tiên lượng tốt, nếu mổ chậm thì tiên lượng 

xấu và có thể tử vong. 

c) Nhiễm khuẩn huyết 

- Thứ phát sau nhiễm khuẩn hậu sản chủ yếu từ vùng rau bám ở tử cung. 

- Toàn thân: Sốt cao liên tục hoặc dao động hoặc kéo dài, mệt mỏi, suy sụp, lờ đờ. Có 

thể sốc, hôn mê, thiểu niệu, khó thở, vàng da. 

- Sản dịch hôi, có máu và mủ. Tử cung to, co hồi chậm và ấn đau. 

- Gan lách to, bụng chướng… 

- Chẩn đoán xác định: Cấy máu (lúc sốt cao), cấy sản dịch từ buồng tử cung, cấy nước 

tiểu. 

- Hồng cầu giảm, bạch cầu tăng cao hoặc giảm. 

- Tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao. 

3. ĐIỀU TRỊ 

3.1. Nguyên tắc 

- Cấy máu, cấy sản dịch và cấy nước tiểu trước khi điều trị kháng sinh. 

- Kháng sinh phối hợp phổ rộng khi chưa có kháng sinh đồ. Nếu có kháng sinh đồ thì 

điều trị theo kháng sinh đồ. 

- Bù dịch. 

- Sử dụng vận mạch nếu huyết áp hạ không phục hồi sau khi bù dịch. 

- Thở oxy. 



 
 

- Giải quyết ổ nhiễm khuẩn. 

3.2. Sử dụng kháng sinh 

a) Phối hợp 3 loại kháng sinh: 

- Ceftriaxon 1g tĩnh mạch/24 giờ. 

- Azithromycin 500mg tĩnh mạch/24 giờ. 

- Metronidazol 500mg tĩnh mạch/12 giờ. 

b) Nếu dị ứng penicilin: 

- Phối hợp thuốc: 

+ Gentamicin tĩnh mạch 4 - 6mg/kg cho liều đầu tiên, liều tiếp theo dựa vào độ thanh 

thải của thận. 

+ Clindamycin 600mg tĩnh mạch/8 giờ. 

- Hoặc phối hợp thuốc: 

+ Gentamicin tĩnh mạch 4 - 6mg/kg cho liều đầu tiên, liều tiếp theo dựa vào độ thanh 

thải của thận. 

+ Lincomycin 600mg tĩnh mạch mỗi 8 giờ. 

3.3. Ngoại khoa 

- Loại bỏ ổ nhiễm khuẩn. Khi nhiệt độ trở lại bình thường, tiến hành cắt tử cung bán 

phần. 

- Đối với viêm phúc mạc toàn thể: Mổ lau rửa ổ bụng, cắt tử cung bán phần và dẫn 

lưu ổ bụng. 

4. DỰ PHÒNG 

- Chú ý công tác vô khuẩn khi thăm khám và thủ thuật điều trị tích cực các nhiễm 

khuẩn hậu sản. 
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VIÊM ÂM ĐẠO - NIỆU ĐẠO DO VI KHUẨN 

1. ĐẠI CƯƠNG 

- Viêm âm đạo (vaginitis) là bệnh thường gặp nhất trong các viêm nhiễm đường sinh 

dục ở phụ nữ. Bệnh tác động nhiều đến đời sống và sinh hoạt của người phụ nữ và để 

lại nhiều di chứng và biến chứng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và các vấn đề sức 

khỏe lâu dài. Do cấu trúc về giải phẫu niệu đạo gần với âm đạo nên các tác nhân gây 

bệnh từ âm đạo dễ xâm nhập vào niệu đạo và gây viêm niệu đạo. 

- Tác nhân gây viêm âm đạo - niệu đạo có thể có nhiều loại: vi khuẩn, ký sinh trùng 

và virus. Viêm âm đạo - niệu đạo do vi khuẩn thường gặp nhất là N. gonorrhoeae sau 

đó là C. trachomatis và M. genitalism. Ngoài ra hiếm gặp do tác nhân vi khuẩn thông 

thường. 

- Có nhiều loại vi khuẩn gây viêm âm đạo và cũng tạo ra các hình thái bệnh khác nhau 

và cách chẩn đoán và điều trị cũng khác nhau. 

2. CÁC LOẠI VIÊM ÂM ĐẠO - NIỆU ĐẠO DO VI KHUẨN 

2.1. Viêm âm đạo do tạp khuẩn 

a) Tác nhân: 

- Thường gặp tụ cầu vàng gây bệnh, E. coli, các trực khuẩn Gram-âm, liên cầu tan 

huyết  và các vi khuẩn đường ruột. 

- Hay gặp ở người mãn kinh hoặc ở trẻ gái trước dậy thì hoặc ở phụ nữ bị cắt hai 

buồng trứng. 

b) Lâm sàng: 

- Âm hộ viêm, đỏ, ngứa, sung huyết. 

- Khí hư vàng như mủ, có thể lẫn ít máu. 

- Âm đạo sung huyết, đỏ. 

c) Cận lâm sàng: Xét nghiệm khí hư: 

- pH > 5 



 
 

- Khí hư nhiều bạch cầu đa nhân. 

- Nhuộm Gram không thấy tác nhân gây bệnh đặc hiệu. 

- Cấy khí hư xác định vi khuẩn gây bệnh. 

d) Điều trị: 

- Nên xét nghiệm tìm nguyên nhân và điều trị theo kháng sinh đồ. 

2.2. Viêm âm đạo do Bacterial vaginosis 

a) Tác nhân: 

- Là loại viêm âm đạo do các vi khuẩn kỵ khí: Mobiluncus, Mycoplasma hominis, 

Bacteroide species, G. vagiralis. 

b) Lâm sàng: 

- Khí hư nhiều, loãng màu trắng hoặc xám, mùi hôi khó chịu đặc biệt sau giao hợp. 

- Ngứa và khó chịu âm hộ - âm đạo. 

c) Cận lâm sàng: soi tươi khí hư. 

- pH âm đạo > 4,5. 

- Test sniff (+). 

- Clue cells chiếm ≥ 20% tế bào biểu mô âm đạo. 

d) Điều trị: 

- Sử dụng các kháng sinh sau: 

+ Metronidazol 400mg uống/12h x 07 ngày. 

+ Hoặc gel metronidazol 0,75% bôi âm đạo trước lúc ngủ x 5 ngày. 

+ Hoặc gel clindamycin 2% bôi âm đạo trước lúc ngủ x 7 ngày. 

- Với phụ nữ có thai: 

+ Clindamycin 300mg uống/12h x 7 ngày. 

+ Hoặc gel clindamycin 2% bôi âm đạo trước lúc ngủ x 7 ngày. 

2.3. Viêm âm đạo - niệu đạo do Chlamydia, lậu và M. genitalium 

a) Tác nhân: 

- Chlamydia. 

- Lậu (N. gonorrhoeae). 

- M. genitalium. b) Lâm sàng: 



 
 

- Tiết dịch niệu đạo. 

- Đái buốt, đái khó, ra máu. 

- Ngứa rát âm đạo, đau khi giao hợp, khí hư nhiều và hôi. 

- Viêm cổ tử cung. 

c) Cận lâm sàng: Bệnh phẩm dịch tiết lỗ niệu đạo, cổ tử cung. 

- Đối với Chlamydia: 

+ Bằng phản ứng miễn dịch chẩn đoán Chlamydia nhanh là đơn giản, rẻ tiền, cho kết 

quả nhanh và chính xác. 

+ Kỹ thuật Elisa. 

+ Nuôi cấy là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán Chlamydia. 

- Đối với N. gonorrhoeae: 

+ Soi tươi và nhuộm Gram thấy song cầu hình hạt cà phê Gram-âm nằm trong tế bào 

bạch cầu. 

+ Trường hợp mạn tính không tìm thấy song cầu bằng soi nhuộm thì nuôi cấy trong 

môi trường Thaye Martin. 

- Đối với M. genitalium: 

+ Chẩn đoán khó hơn. 

+ Bệnh phẩm: dịch ở thành âm đạo và nước tiểu đầu dòng. 

+ Phương pháp chẩn đoán bằng PCR. 

d) Điều trị: 

- Nguyên nhân do Chlamydia: 

+ Doxycyclin 100mg /12h x 10 ngày. 

+ Hoặc azithromycin 1g liều duy nhất. 

- Nguyên nhân do N. gonorrhoeae: 

+ Ceftriaxon 500mg tĩnh mạch liều duy nhất. 

+ Phối hợp với một trong hai loại sau: Hoặc azithomycin 1g uống liều duy nhất. Hoặc 

doxycyclin 100mg/12h x 10 ngày. 

- Nguyên nhân do M. genitalium: 

+ Azithromycin 250mg/24h x 5 ngày. 



 
 

+ Hoặc doxycyclin 100mg/12h x 7 ngày. 

+ Hoặc khi điều trị như trên không khỏi hẳn: moxifloxacin 400mg/24h x 10 ngày. 
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BỆNH GIANG MAI 

1. ĐẠI CƯƠNG 

Bệnh giang mai (Syphilis) là bệnh lây truyền qua đường tình dục do xoắn khuẩn nhạt, 

tên là Treponema pallidum gây nên. Bệnh có thể gây thương tổn ở da-niêm mạc và 

nhiều tổ chức, cơ quan của cơ thể như cơ, xương khớp, tim mạch và thần kinh. Bệnh 

lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục và có thể lây truyền qua đường máu, lây 

truyền từ mẹ sang con. Bệnh có thể gây hậu quả trầm trọng như giang mai thần kinh, 

giang mai tim mạch, giang mai bẩm sinh. 

1.1. Dịch tễ học bệnh: 

- Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hằng năm ở khu vực châu Á - Thái 

Bình Dương có trên 35 triệu trường hợp mới mắc các nhiễm khuẩn lây truyền qua 

đường tình dục (NTLQĐTD) trong đó giang mai chiếm 2%. 

- Ở Việt Nam: Thời kỳ Pháp tạm chiếm, bệnh giang mai đứng hàng thứ 2 sau bệnh 

lậu. Sau 1954, ở miền Bắc đã bắt đầu tiến hành công cuộc phòng chống bệnh hoa liễu, 

tỷ lệ bệnh giảm mạnh và đến 1964 bệnh có xu hướng được thanh toán. Từ 1965, do 

chiến tranh, sinh hoạt xã hội có nhiều xáo trộn và biến động nên các bệnh hoa liễu lại 

tăng lên. Đặc biệt từ năm 1975 sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

bệnh tăng rõ rệt do sự giao lưu hai miền. Theo thống kê hàng năm, bệnh giang mai 

chiếm khoảng 2 - 5% tổng số NTLQĐTD. 

1.2. Tác nhân gây bệnh: 



 
 

- Bệnh gây nên do xoắn khuẩn nhạt có tên khoa học là Treponema pallidum do hai 

nhà khoa học là Schaudinn và Hoffman tìm ra năm 1905. Đây là một loại xoắn khuẩn 

hình lò xo có từ 6 - 14 vòng xoắn, đường kính không quá 0,5m, dài từ 6 - 15m. 

Xoắn khuẩn có thể có 3 kiểu di động: Di động theo trục dọc giúp xoắn khuẩn tiến 

hoặc lùi, di động qua lại như quả lắc đồng hồ và di động lượn sóng. 

- Xoắn khuẩn giang mai rất yếu, ra ngoài cơ thể chỉ sống được vài giờ, chết nhanh 

chóng ở nơi khô; ở nơi ẩm ướt có thể sống được hai ngày. Nó có thể sống rất lâu ở 

nhiệt độ lạnh. Ở 56oC chết trong vòng 15 phút. Nhiệt độ thích hợp là 37oC. Xà phòng 

và các chất sát khuẩn có thể diệt được xoắn khuẩn trong vài phút. 

1.3. Cách lây truyền: 

- Xoắn khuẩn xâm nhập vào cơ thể người lành qua giao hợp đường âm đạo, đường 

hậu môn hoặc đường miệng. Ngoài ra bệnh có thể lây gián tiếp qua các đồ dùng, vật 

dụng bị nhiễm xoắn trùng. Lây qua các vết xước trên da -niêm mạc khi thầy thuốc tiếp 

xúc mà không có bảo hiểm. Lây do truyền máu: truyền máu hoặc tiêm chích mà bơm 

kim tiêm không vô khuẩn. Lây từ mẹ sang con, thường sau tháng thứ 3 của thai kỳ và 

gây bệnh giang mai bẩm sinh. 

1.4. Phân loại: có thể chia bệnh giang mai thành hai loại. 

a) Giang mai mắc phải (acquired syphilis): Mắc bệnh do quan hệ tình dục với người 

bệnh, gồm các thời kỳ sau: 

- Giang mai mới và lây (≤ 2 năm), gồm: 

+ Giang mai thời kỳ I: Thời gian ủ bệnh khoảng 3-4 tuần và diễn biến trong 2-3 tháng. 

+ Giang mai thời kỳ II sơ phát và tái phát: Với biểu hiện là đào ban giang mai, mảng 

niêm mạc và sau đó có thể xuất hiện những thương tổn giang mai thâm nhiễm sâu hơn 

vào da. Các đợt phát xen kẽ với các đợt ẩn bệnh. Thường diễn biến trong 2 năm. 

+ Giang mai kín sớm: Các thương tổn giang mai biến mất, không có triệu chứng thực 

thể và cơ năng. Thời gian thường trong vòng hai năm đầu. 

- Giang mai muộn và không lây (> 2 năm): Thường xuất hiện từ năm thứ ba trở đi, 

gồm các giai đoạn: 



 
 

+ Giang mai kín muộn: Trên da không có thương tổn, có thể kéo dài vài tháng hay rất 

nhiều năm (có thể 10 - 20 năm hoặc lâu hơn). Chỉ phát hiện bằng phản ứng huyết 

thanh hoặc có khi đẻ ra một em bé bị giang mai bẩm sinh thì người mẹ mới được phát 

hiện ra mắc bệnh. 

+ Giang mai thời kỳ III: Xuất hiện có thể hàng chục năm sau mắc bệnh. Thương tổn 

ăn sâu vào tổ chức dưới da, niêm mạc; cơ quan vận động (cơ, xương, khớp); phủ tạng 

như tim mạch và thần kinh. 

b) Giang mai bẩm sinh (Congenital syphilis) 

- Giang mai bẩm sinh sớm: Xuất hiện trong hai năm đầu sau khi sinh. Các thương tổn 

giống như giang mai mắc phải ở thời kỳ II. 

- Giang mai bẩm sinh muộn: Xuất hiện từ năm thứ 2 sau khi sinh. Thương tổn giống 

giang mai thời kỳ III. 

- Di chứng của giang mai bẩm sinh: Gồm các sẹo, dị hình như trán dô, trán do + mũi 

tẹt tạo thành yên ngựa, xương chày cong lưỡi kiếm, tam chứng Hutchinson (răng 

Hutchinson, điếc nhất thời, lác quy tụ…) do thai nhi đã mắc giang mai từ trong bào 

thai. 

2. CÁC BIỂU HIỆN LÂM SÀNG 

2.1. Giang mai thời kỳ I 

a) Săng (chancre) 

- Thương tổn đơn độc, số lượng thường chỉ có một, xuất hiện ngay tại nơi xoắn khuẩn 

xâm nhập vào cơ thể. Săng giang mai thường xuất hiện khoảng 3 - 4 tuần (từ 10 - 90 

ngày) sau lây nhiễm. Săng có đặc điểm: Là vết trợt nông, chỉ mất một phần thượng 

bì, hình tròn hay bầu dục, không có bờ nổi gờ lên hoặc lõm xuống, bề mặt bằng phẳng, 

màu đỏ thịt tươi. Nền của săng giang mai thường rắn, cứng như tờ bìa, đó là đặc điểm 

quan trọng giúp phân biệt các vết trợt khác. Săng giang mai không ngứa, không đau, 

không có mủ, không điều trị cũng tự khỏi. Thường kèm theo viêm hạch vùng lân cận. 

Vị trí khu trú: Săng thường thấy ở bộ phận sinh dục (> 90% các trường hợp). 

+ Ở nữ giới: Săng thường xuất hiện ở môi lớn, môi bé, mép sau âm hộ, lỗ niệu đạo, 

cổ tử cung. 



 
 

+ Ở nam giới: Săng thường ở quy đầu, rãnh quy đầu, thân dương vật, miệng sáo, dây 

hãm, bìu, xương mu, bẹn. Với những người quan hệ tình dục qua hậu môn, săng có 

thể ở trực tràng hoặc quanh hậu môn. Săng còn có thể xuất hiện ở một số vị trí khác 

như: môi, lưỡi, amidan (do quan hệ miệng - sinh dục), khoeo chân, ngón tay (thường 

ở nữ hộ sinh), trán, vú v.v… 

b) Hạch: 

- Vài ngày sau khi có săng ở bộ phận sinh dục, các hạch vùng bẹn thường bị viêm, 

họp thành chùm trong đó có một hạch to hơn các hạch khác gọi là “hạch chúa”. Hạch 

rắn, không đau, không hóa mủ, không dính vào nhau và vào tổ chức xung quanh, di 

động dễ. 

- Nếu không được điều trị, 75% các trường hợp có săng sẽ tự khỏi sau 6 - 8 tuần làm 

người bệnh tưởng đã khỏi bệnh. Tuy nhiên, khi đó xoắn khuẩn vẫn tồn tại trong cơ 

thể và có thể truyền bệnh sang người khác. Nếu được điều trị đúng và đầy đủ thì bệnh 

có thể khỏi hoàn toàn ở giai đoạn này mà không chuyển sang giai đoạn tiếp theo. 

2.2. Giang mai thời kỳ II 

- Thời kỳ thứ II bắt đầu khoảng 6 - 8 tuần sau khi có săng. Đây là giai đoạn xoắn 

khuẩn vào máu và đi đến tất cả các cơ quan trong cơ thể nên thương tổn có tính chất 

lan tràn, ăn nông hời hợt trên mặt da, có rất nhiều xoắn khuẩn trên thương tổn nên thời 

kỳ này rất lây, nguy hiểm nhiều cho xã hội hơn là bản thân người bệnh. Bệnh tiến 

triển thành nhiều đợt, dai dẳng từ 1 - 2 năm. Các phản ứng huyết thanh trong giai đoạn 

này dương tính rất mạnh. 

- Giang mai thời kỳ II có thể chia thành: giang mai thời kỳ II sơ phát và giang mai 

thời kỳ II tái phát. 

a) Giang mai II sơ phát: Có các triệu chứng sau 

- Đào ban (Roseole): Là những vết màu hồng tươi như cánh đào, bằng phẳng với mặt 

da, hình bầu dục, số lượng có thể ít hoặc nhiều. Sờ mềm, không thâm nhiễm, không 

ngứa, không đau. Khu trú chủ yếu ở hai bên mạng sườn, mặt, lòng bàn tay/chân. Đào 

ban xuất hiện ở da đầu gây rụng tóc. Đào ban tồn tại một thời gian không điều trị gì 

cũng mất đi để lại vết nhiễm sắc tố loang lổ. 



 
 

- Mảng niêm mạc: Là vết trợt rất nông của niêm mạc, không có bờ, có thể nhỏ bằng 

hạt đỗ hay đồng xu. Bề mặt thường trợt ướt, đôi khi hơi nổi cao, sần sùi hoặc nứt nẻ 

đóng vảy tiết, chứa nhiều xoắn khuẩn nên rất lây. Vị trí thường gặp ở các niêm mạc 

mép, lỗ mũi, hậu môn, âm hộ, rãnh quy đầu. 

- Vết loang trắng đen: Là những di tích còn lại của đào ban, sẩn tạo thành các vết 

loang trắng đen loang lổ. Nếu thương tổn tập trung ở cổ thì gọi là “vòng vệ nữ”. 

- Viêm hạch lan tỏa: Có thể thấy hạch ở bẹn, nách, cổ, dưới hàm, ụ ròng rọc. Hạch to 

nhỏ không đều, không đau, không dính vào nhau. Trong hạch có nhiều xoắn khuẩn. 

- Nhức đầu: Thường hay xảy ra về ban đêm. 

- Rụng tóc: Rụng đều, làm tóc bị thưa dần, còn gọi là rụng tóc kiểu “rừng thưa”. 

b) Giang mai II tái phát 

- Thời kỳ này bắt đầu khoảng tháng thứ 4 đến tháng 12 kể từ khi mắc giang mai I. Các 

triệu chứng của giang mai II sơ phát tồn tại trong một thời gian rồi lại mất đi cho dù 

không điều trị. Qua một thời gian im lặng lại phát ra các thương tổn da, niêm mạc. Đó 

chính là giang mai thời kỳ II tái phát. Số lượng thương tổn ít hơn, nhưng tồn tại dai 

dẳng hơn. 

- Các thương tổn giang mai II tái phát: Đào ban tái phát với ít vết hơn, nhưng kích 

thước mỗi vết lại to hơn, khu trú vào một vùng và hay sắp xếp thành hình vòng. Sẩn 

giang mai: Trên các vùng da khác nhau, xuất hiện những sẩn, nổi cao hơn mặt da, rắn 

chắc, màu đỏ hồng, hình bán cầu, xung quanh có viền vảy, đó là các sẩn giang mai. 

Các sẩn giang mai rất đa dạng về hình thái: sẩn dạng vẩy nến, dạng trứng cá, dạng 

thủy đậu, dạng loét… Các sẩn thường to hơn bình thường, có chân bè rộng, bề mặt 

phẳng và ướt, có khi xếp thành vòng xung quanh hậu môn, âm hộ. Các sẩn này chứa 

rất nhiều xoắn khuẩn và rất lây được gọi là sản phì đại hay sẩn sùi. Ở lòng bàn tay, 

bàn chân các sẩn giang mai có bề mặt phẳng, bong vảy da hoặc dày sừng, bong vảy 

theo hướng ly tâm nên thường tạo thành viền vảy mỏng ở xung quanh, gọi là “viền 

vảy Biette”. 



 
 

- Biểu hiện khác của giang mai thời kỳ II: Có thể thấy viêm mống mắt, viêm gan, viêm 

họng khàn tiếng, viêm màng xương, đau nhức xương cơ đùi về đêm, viêm thận, biểu 

hiện thần kinh (đau, nhức đầu). 

2.3. Giang mai thời kỳ III 

- Thời kỳ này thường bắt đầu vào năm thứ 3 của bệnh. Ngày nay ít gặp giang mai thời 

kỳ III vì người bệnh thường được phát hiện và điều trị sớm bằng penicilin. Ở thời kỳ 

này thương tổn có tính chất khu trú, mang tính phá hủy tổ chức, gây nên những di 

chứng không hồi phục, thậm chí tử vong cho người bệnh. Đối với xã hội, thời kỳ này 

ít nguy hiểm vì khả năng lây lan trong cộng đồng bị hạn chế. Các thương tổn giang 

mai III: 

+ Đào ban giang mai III: Là những vết màu hồng, sắp xếp thành nhiều vòng cung, tiến 

triển rất chậm, tự khỏi, không để lại sẹo. 

+ Củ giang mai: Thương tổn ở trung bì, nổi lên thành hình bán cầu có đường kính 

khoảng 5 - 20mm, giống như hạt đỗ xanh. Các củ có thể đứng riêng rẽ hoặc tập trung 

thành đám, nhưng thường sắp xếp thành hình nhẫn, hình cung hoặc vằn vèo. Cũng có 

khi loét ra và đóng vảy tiết đen. 

+ Gôm giang mai (Gomme): Gôm giang mai là thương tổn đặc trưng của giang mai 

thời kỳ III. Gôm là một thương tổn chắc ở hạ bì, tiến triển qua 4 giai đoạn: Bắt đầu là 

những cục trứng dưới da sờ giống như hạch, dần dần các cục này to ra, mềm dần và 

vỡ chảy ra dịch tính giống như nhựa cao su tạo thành vết loét và vết loét dần dần lên 

da non rồi thành sẹo. Gôm có thể nhiều hoặc ít và có thể khu trú vào bất kỳ chỗ nào. 

Vị trí thường gặp là mặt, da đầu, mông, đùi, mặt ngoài phần trên cẳng chân, v.v… Ở 

niêm mạc, vị trí thông thường là miệng, môi, vòm miệng, lưỡi, mũi, hầu… 

- Nếu không được điều trị các thương tổn của giang mai III có thể phát ra liên tiếp hết 

chỗ này đến chỗ khác và dai dẳng hàng năm. Đồng thời có thể xâm nhập vào phủ tạng, 

khi vỡ ra gây phá hủy tổ chức, tàn phế cho người bệnh. 

- Ngoài thương tổn ở da/niêm mạc, giang mai thời kỳ III cũng thường khu trú vào phủ 

tạng như: 

+ Tim mạch: Gây phình động mạch, hở động mạch chủ. 



 
 

+ Mắt: Viêm củng mạc, viêm mống mắt. 

+ Thần kinh: Viêm màng não cấp. Gôm ở màng não, tủy sống gây tê liệt. 

2.4. Giang mai bẩm sinh 

Trước đây quan niệm là giang mai di truyền. Hiện nay, người ta xác định giang mai 

không phải là bệnh di truyền mà do mẹ mắc bệnh giang mai lây cho thai nhi. Sự lây 

truyền thường xảy ra từ tháng thứ 4- 5 của thai kỳ, do màng rau thai mỏng đi, máu mẹ 

dễ dàng trao đổi với máu thai nhi, nhờ vậy xoắn khuẩn giang mai sẽ xâm nhập vào 

thai nhi qua rau thai rồi gây bệnh. Như vậy, người cha không thể truyền bệnh trực tiếp 

cho thai nhi được mà phải thông qua bệnh giang mai của người mẹ. Tùy theo mức độ 

nhiễm xoắn khuẩn từ người mẹ vào bào thai mà có thể xảy ra các trường hợp sau: có 

thể sảy thai hoặc thai chết lưu, trẻ đẻ non và có thể tử vong. Nếu nhiễm xoắn khuẩn 

nhẹ hơn nữa, em bé mới sinh ra trông có vẻ bình thường, sau vài ngày hoặc 6 - 8 tuần 

lễ thấy xuất hiện các thương tổn giang mai, khi đó gọi là giang mai bẩm sinh sớm. 

Giang mai bẩm sinh có thể xuất hiện muộn hơn khi trẻ trên 2 tuổi, khi 5 - 6 tuổi hoặc 

lớn hơn gọi là giang mai bẩm sinh muộn. 

- Giang mai bẩm sinh sớm: thường xuất hiện trong 2 năm đầu, nhưng thường gặp nhất 

vẫn là 3 tháng đầu. Các biểu hiện thường mang tính chất của giang mai thời kỳ thứ II 

mắc phải ở người lớn. Có thể có các triệu chứng sau: 

Phỏng nước lòng bàn tay/chân, thường gặp hơn là triệu chứng bong vảy ở lòng bàn 

tay, chân, sổ mũi, khụt khịt mũi, viêm xương sụn, giả liệt Parrot: thường trong 6 tháng 

đầu của trẻ sau sinh, có thể gặp chứng viêm xương sụn ở các xương dài với các biểu 

hiện: xương to, đau các đầu xương làm trở ngại vận động các chi, vì vậy gọi là “giả 

liệt Parrot”. Toàn thân: Trẻ đẻ ra nhỏ hơn bình thường, da nhăn nheo như ông già, 

bụng to, tuần hoàn bàng hệ, gan to, lách to. Trẻ có thể sụt cân nhanh, chết bất thình 

lình. 

- Giang mai bẩm sinh muộn: Xuất hiện sau đẻ 3 - 4 năm hoặc khi đã trưởng thành. 

Các triệu chứng của giang mai bẩm sinh muộn thường mang tính chất của giang mai 

thời kỳ thứ III mắc phải ở người lớn. Các triệu chứng thường gặp là: Viêm giác mạc 

kẽ: thường xuất hiện lúc dậy thì, bắt đầu bằng các triệu chứng nhức mắt, sợ ánh sáng 



 
 

ở một bên, về sau cả hai bên. Có thể dẫn đến mù. Lác quy tụ. Điếc cả hai tai bắt đầu 

từ 10 tuổi, thường kèm theo viêm giác mạc kẽ. Cũng có khi trên lâm sàng, người ta 

không phát hiện được các dấu hiệu của giang mai bẩm sinh sớm, giang mai bẩm sinh 

muộn mà chỉ thấy thủng vòm miệng, mũi tẹt, trán dô, xương chày lưỡi kiếm... Đấy 

chính là các di chứng của giang mai bẩm sinh do các thương tổn giang mai ở bào thai 

đã liền sẹo để lại. 

3. CHẨN ĐOÁN GIANG MAI 

3.1. Chẩn đoán xác định 

- Khai thác tiền sử. 

- Lâm sàng: theo các giai đoạn. 

- Xét nghiệm. 

3.2. Các xét nghiệm 

a) Tìm xoắn khuẩn: Ở các thương tổn như săng, mảng niêm mạc, sẩn hoặc hạch. 

Có thể soi tìm xoắn khuẩn trên kính hiển vi nền đen thấy xoắn khuẩn giang mai dưới 

dạng lò xo, di động hoặc nhuộm thấm bạc Fontana Tribondeau. 

b) Các phản ứng huyết thanh 

- Phản ứng không đặc hiệu: Kháng thể là một kháng thể kháng Lipid không đặc hiệu 

có tên là Reagin. RPR (Rapid Plasma Reagin), VDRL (Venereal Disease Research 

Laboratory). Hiện nay phản ứng RPR hoặc VDRL thường sử dụng vì các ưu điểm: 

+ Phản ứng dương tính sớm. 

+ Kỹ thuật đơn giản nên có thể sử dụng như phản ứng sàng lọc, lồng ghép khám sức 

khỏe hàng loạt. 

+ Là phản ứng không đặc hiệu nhưng có giá trị chẩn đoán. 

- Các phản ứng đặc hiệu: Kháng nguyên là xoắn khuẩn gây bệnh giang mai, kháng thể 

đặc hiệu. T.P.I (Treponema Pallidum Immobilisation's Test): phản ứng bất động xoắn 

khuẩn. F.T.A (Fluorescent Treponema Antibody's Test): phản ứng miễn dịch huỳnh 

quang có triệt hút. F.T.Aabs (Fluorescen Treponema Antibody Absortion's Test), 

T.P.H.A (Treponema Pallidum Hemagglutination's Assay). 

4. ĐIỀU TRỊ 



 
 

4.1. Nguyên tắc 

- Điều trị sớm và đủ liều để khỏi bệnh, ngăn chặn lây lan, đề phòng tái phát và di 

chứng. 

- Điều trị đồng thời cho cả bạn tình của người bệnh. 

- Penicilin là thuốc được lựa chọn, cho đến nay chưa có trường hợp nào xoắn khuẩn 

giang mai kháng penicilin. 

4.2. Penicilin 

4.2.1 Cơ chế tác dụng 

- Penicilin có tác dụng diệt xoắn khuẩn 

- Tác dụng diệt xoắn khuẩn chủ yếu xảy ra trong giai đoạn xoắn khuẩn sinh sản, phân 

chia. 

- Chu kỳ sinh sản của xoắn khuẩn là 30 - 33h/lần. Ở giang mai sớm, xoắn khuẩn càng 

sinh sản và phát triển mạnh thì tác dụng của penicilin càng cao. Ngược lại, ở giang 

mai muộn, nhịp độ sinh sản và phát triển của xoắn khuẩn chậm thì dùng penicilin càng 

kém hiệu quả. Vì vậy, cần kéo dài thời gian dùng penicilin hơn. 

- Nồng độ ức chế tối thiểu là 0,03 đv/ml huyết thanh. Nhưng nồng độ điều trị phải là 

0,07 - 0,2 đv/ml huyết thanh. Nồng độ cao của penicilin không có tác dụng diệt xoắn 

khuẩn mà còn ức chế sự sinh sản của xoắn khuẩn nên chỉ loại penicilin chậm tiêu là 

thích hợp nhất. 

4.2.2 Phác đồ điều trị: Tùy theo bệnh giang mai mới mắc hay đã mắc lâu mà áp dụng 

phác đồ thích hợp. 

a) Điều trị giang mai I: Áp dụng 1 trong 3 phác đồ theo thứ tự ưu tiên: 

- Benzathin penicilin G: 2.400.000 đv tiêm bắp sâu liều duy nhất, chia làm 2, mỗi bên 

mông 1.200.000 đv. 

- Hoặc penicilin procain G: Tổng liều 15.000.000 đv. Mỗi ngày tiêm 1.000.000 đv, 

chia 2 lần, sáng 500.000 đv, chiều 500.000 đv. 

- Hoặc benzyl penicilin G hòa tan trong nước. Tổng liều 30.000.000 đv. Ngày tiêm 

1.000.000 đv chia làm nhiều lần cứ 2 - 3h tiêm 1 lần, mỗi lần 100.000 - 150.000 đv. 



 
 

b) Điều trị giang mai II sơ phát, giang mai kín sớm: Áp dụng 1 trong 3 phác đồ theo 

thứ tự ưu tiên: 

- Benzathin penicilin G: Tổng liều 4.800.000 đv tiêm bắp sâu, trong 2 tuần liên tiếp. 

Mỗi tuần tiêm 2.400.000 đv, chia làm 2, mỗi bên mông 1.200.000 đv. 

- Hoặc penicilin Procain G: Tổng liều 15.000.000 đv. Mỗi ngày tiêm 1.000.000 đv, 

chia 2 lần, sáng 500.000 đv, chiều 500.000 đv. 

- Hoặc benzyl penicilin G hòa tan trong nước. Tổng liều 30.000.000 đv. Ngày tiêm 

1.000.000 đv chia làm nhiều lần cứ 2 - 3h tiêm 1 lần, mỗi lần 100.000 - 150.000 đv. 

* Nếu dị ứng với penicilin thì thay thế bằng: tetracyclin 2g/ngày x 15 ngày hoặc 

erythromycin 2g/ngày x 15 ngày. 

c) Điều trị giang mai II tái phát, phụ nữ có thai, giang mai III, giang mai kín muộn, 

giang mai bẩm sinh muộn ở người lớn: Áp dụng một trong ba phác đồ theo thứ tự ưu 

tiên: 

- Benzathin penicilin G: Tổng liều 9.600.000 đv, tiêm bắp sâu trong 4 tuần liên tiếp. 

Mỗi tuần tiêm 2.400.000 đv, chia làm 2, mỗi bên mông 1.200.000 đv, hoặc 

- Penicilin Procain G: Tổng liều 30.000.000 đv. Mỗi ngày tiêm 1.000.000 đv, chia 2 

lần, sáng 500.000 đv, chiều 500.000 đv, hoặc 

- Benzyl penicilin G hòa tan trong nước: Tổng liều 30.000.000 đv. Ngày tiêm 

1.000.000 đv chia làm nhiều lần, cứ 2 - 3h tiêm 1 lần, mỗi lần 100.000 - 150.000 đv. 

* Nếu người bệnh dị ứng với penicilin có thể thay thế bằng tetracyclin 2 - 3g/ngày 

trong 15 - 20 ngày. Phụ nữ có thai dùng erythromycin 2 - 3 g/ngày trong 15 - 20 ngày. 

d) Điều trị giang mai bẩm sinh: 

- Đối với giang mai bẩm sinh sớm (trẻ ≤ 2 tuổi) 

+ Nếu dịch não tủy bình thường: Benzathin penicilin G 50.000 đv/kg cân nặng, tiêm 

bắp liều duy nhất. 

+ Nếu dịch não tủy bất thường: Benzyl penicilin G 50.000 đv/kg cân nặng tiêm tĩnh 

mạch hoặc tiêm bắp 2 lần/ngày trong 10 ngày hoặc procain penicilin G 50.000 đv/kg 

cân nặng tiêm bắp trong 10 ngày. 



 
 

- Đối với giang mai muộn (trẻ > 2 tuổi): Benzyl penicilin G 20.000 - 30.000 

đv/kg/ngày tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp chia 2 lần, trong 14 ngày. 

* Nếu người bệnh dị ứng với penicilin: Erythromycin 7,5 - 12,5mg/kg, uống 4 

lần/ngày trong 30 ngày. 

Lưu ý: 

- Điều trị có hiệu quả khi định lượng hiệu giá kháng thể sau điều trị giảm xuống. 

- Xét nghiệm lại RPR nên được tiến hành vào tháng thứ 3, 6 và 12 sau khi hoàn thành 

điều trị. 

- Phần lớn các trường hợp giang mai có HIV sẽ đáp ứng tốt với phác đồ điều trị chuẩn. 

5. PHÒNG BỆNH 

- Tuyên truyền, giáo dục y tế cho cộng đồng thấy được nguyên nhân, cách lây truyền, 

biến chứng và cách phòng bệnh. 

- Tập huấn chuyên môn cho các bác sĩ đa khoa, chuyên khoa da liễu và sản phụ khoa 

để khống chế đến mức tối đa lậu mắt ở trẻ sơ sinh. 

- Hướng dẫn tình dục an toàn: Chung thủy một vợ, một chồng. Tình dục không xâm 

nhập. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục: Dùng đúng cách và thường xuyên, 

đặc biệt các đối tượng có nguy cơ cao như gái mại dâm, “khách làng chơi”. Thực hiện 

chương trình 100% sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục với đối tượng gái mại 

dâm. 

TỪ VIẾT TẮT TRONG BÀI 

NTLQĐTD  Nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục 

RPR  Rapid Plasma Reagin 

VDRL  Veneral Disease Research Laboratory 

TPI  Treponema Pallidum Immobilisation's Test (phản ứng bất động xoắn 

khuẩn) 

FTA  Flourescent Treponema Antibody's Test (Phản ứng miễn dịch huỳnh quang 

có triệt hút) 

FTAabs  Flourescent Treponema Antibody Absortion's Test 

TPHA  Treponema Pallidum Hemagglutination's Assay 
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BỆNH LẬU 

1. ĐẠI CƯƠNG 

- Bệnh lậu (Gonorrhea) là bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp. Bệnh do 

song cầu khuẩn Gram-âm có tên là Neisseria gonorrhoeae gây nên. 

- Những năm gần đây bệnh lậu có xu hướng tăng. Theo ước tính của Tổ chức Y tế 

Thế giới (WHO) hằng năm trên toàn thế giới có khoảng 62 triệu người bệnh lậu/390 

triệu người bệnh mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. 

- Bệnh thường gặp ở người trẻ tuổi, tỷ lệ bệnh ở thành thị nhiều hơn nông thôn. Biểu 

hiện chủ yếu ở bộ phận sinh dục, nhưng cũng có thể ở các vị trí khác như họng, hậu 

môn. Bệnh lậu ở nam thường có triệu chứng, ở phụ nữ thường không có triệu chứng 

hoặc triệu chứng không rõ ràng. 

- Bệnh có thể phối hợp với một số tác nhân gây viêm niệu đạo khác, trong đó thường 

gặp nhất là Chlamydia trachomatis và các tác nhân khác như trùng roi, Ureaplasma, 

Mycoplasma. 

2. NGUYÊN NHÂN 

a) Tác nhân gây bệnh 



 
 

- Song cầu khuẩn lậu được Neisser tìm ra năm 1879, có tên khoa học là Neisseria 

gonorrhoae. Song cầu khuẩn lậu có đặc điểm: 

+ Hình hạt cà phê, sắp xếp thành từng cặp. 

+ Bắt màu Gram-âm nằm trong bạch cầu đa nhân. 

+ Dài khoảng 1,6, rộng 0,8, khoảng cách giữa hai vi khuẩn 0,1. 

+ Nuôi cấy trên môi trường thạch máu hoặc nước báng phát triển nhanh. Hiện nay 

thường nuôi cấy trên môi trường Thayer-Martin và làm kháng sinh đồ. 

+ Sức đề kháng yếu: ra khỏi cơ thể chỉ tồn tại một vài giờ. 

b) Cách lây truyền 

- Hầu hết các trường hợp mắc lậu là do quan hệ tình dục với người bị bệnh qua đường 

âm đạo, hậu môn và đường miệng. Một số ít trường hợp có thể mắc lậu do dùng chung 

chậu, khăn hoặc qua quần áo nhiễm lậu cầu khuẩn. Mẹ mắc lậu, nếu không được điều 

trị có thể gây viêm kết mạc mắt do lậu cho trẻ sơ sinh khi sinh đẻ. 

3. TRIỆU CHỨNG 

3.1. Bệnh lậu ở nam giới 

a) Lậu cấp: 

- Ủ bệnh trung bình 3 - 5 ngày, có thể sớm nhất là 1 ngày, chậm nhất là 2 tuần. Thời 

gian này người bệnh dù không có triệu chứng gì nhưng vẫn có khả năng lây lan cho 

người khác. 

- Triệu chứng lâm sàng: 

+ Biểu hiện sớm nhất là cảm giác khó chịu dọc niệu đạo kèm đái rắt. 

+ Mủ có thể tự chảy ra hoặc đi tiểu ra mủ. 

+ Đái buốt, đái rắt. 

+ Miệng sáo, quy đầu viêm đỏ, có mủ chảy ra tự nhiên hoặc chảy ra khi vuốt dọc từ 

gốc dương vật. 

+ Toàn thân: có thể sốt, mệt mỏi. 

b) Lậu mạn tính: 

- Thường do lậu cấp không được điều trị hoặc điều trị không đúng. Biểu hiện lâm sàng 

thường khó nhận biết làm người bệnh không biết mình bị bệnh. 



 
 

- Có thể thấy các triệu chứng sau: 

+ Có giọt mủ vào buổi sáng khi chưa đi tiểu gọi là “giọt mủ ban mai”. 

+ Đái buốt không rõ ràng. người bệnh có cảm giác nóng rát, dấm dứt dọc niệu đạo. 

+ Đái rắt do viêm niệu đạo sau. 

+ Có thể có các biến chứng như viêm mào tinh hoàn, viêm tinh hoàn, viêm tuyến tiền 

liệt, viêm túi tinh… 

3.2. Bệnh lậu ở nữ 

a) Lậu cấp: Thời kỳ ủ bệnh ở nữ thường kéo dài hơn, trung bình 5 - 7 ngày. Biểu hiện 

lâm sàng thường âm thầm không rõ ràng. Khám bộ phận sinh dục thấy: Mủ ở âm hộ, 

lỗ niệu đạo viêm đỏ có thể có mủ chảy ra, các lỗ tuyến Skène, Bartholin đỏ. Cổ tử 

cung viêm đỏ có mủ nhày màu vàng hoặc vàng xanh. 

b) Lậu mạn: Triệu chứng nghèo nàn. Ra “khí hư” giống bất cứ viêm nhiễm nào ở bộ 

phận sinh dục. Tuy nhiên, có thể đưa đến nhiều biến chứng như: Viêm niêm mạc tử 

cung, áp xe phần phụ, viêm tắc vòi trứng, viêm vùng hố chậu có thể gây vô sinh, chửa 

ngoài tử cung. 

3.3. Lậu ở một số vị trí khác 

- Lậu hầu họng: do quan hệ sinh dục - miệng, biểu hiện lâm sàng là đau họng, ngứa 

họng. Khám thấy họng đỏ, có mủ, viêm họng cấp hoặc mạn, có thể kèm giả mạc. 

- Lậu hậu môn - trực tràng ở nam do quan hệ sinh dục - hậu môn. Ở nữ giới có thể do 

quan hệ tình dục qua hậu môn hoặc do mủ chảy từ âm hộ xuống hậu môn. Biểu hiện 

lâm sàng: người bệnh mót rặn, buồn đại tiện liên tục, lúc đầu còn có phân sau đó chỉ 

ra chất nhày hoặc không. 

- Lậu mắt: Lậu mắt ở trẻ sơ sinh thường xuất hiện sau đẻ 1 - 3 ngày. Có thể bị một 

hoặc cả hai mắt. Mắt sưng nề không mở được, có rất nhiều mủ từ mắt chảy ra, kết 

mạc, giác mạc viêm đỏ và có thể loét. Lậu mắt ở người lớn có thể lây do dùng chung 

khăn, chậu rửa mặt với người bị nhiễm lậu hoặc do chính người bệnh gây ra khi đi 

tiểu mủ dính vào tay rồi dụi lên mắt. Biểu hiện: viêm kết mạc, giác mạc có mủ, mắt 

sưng nề. 

3.4. Xét nghiệm: 



 
 

- Nhuộm Gram thấy song cầu Gram-âm trong và ngoài bạch cầu đa nhân trung tính. 

- Nuôi cấy trên môi trường Thayer- Martin và làm kháng sinh đồ. 

- PCR (Polymerase Chain Reaction). 

- Cần làm các xét nghiệm để phát hiện các bệnh khác phối hợp như nhiễm Chlamydia, 

trùng roi, giang mai, nhiễm HIV. 

4. ĐIỀU TRỊ 

4.1. Nguyên tắc 

- Điều trị sớm. 

- Điều trị đúng phác đồ. 

- Điều trị cả bạn tình. 

- Tuân thủ chế độ điều trị: Không quan hệ tình dục, không làm việc nặng, tránh thức 

khuya, không uống rượu bia và chất kích thích, không làm thủ thuật tiết niệu trong 

thời gian điều trị. 

- Điều trị đồng thời Chlamydia. 

4.2. Phác đồ 

a) Lậu cấp 

- Sử dụng kháng sinh: 

+ Cefixim uống 400mg liều duy nhất. 

+ Hoặc ceftriaxon 250mg tiêm liều duy nhất. 

+ Hoặc spectinomycin 2g tiêm bắp liều duy nhất. 

- Điều trị đồng thời Chlamydia với các thuốc sau: 

+ Azithromycin 1g liều duy nhất. 

+ Hoặc doxycyclin 100mg x 2 lần/ngày x 7 ngày. 

+ Hoặc tetracyclin 500mg x 4 lần/ngày x 7 ngày. 

+ Hoặc erythromycin 500mg x 4 lần/ngày x 7 ngày. 

+ Hoặc clarithromycin 250mg x 2 lần/ngày x 7 ngày. 

- Không dùng doxycyclin và tetracyclin cho phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ dưới 7 

tuổi. 

- Điều trị bạn tình giống như điều trị cho người bệnh 



 
 

b) Lậu mạn 

- Có biến chứng sinh dục tiết niệu: Ceftriaxon 1g/ngày x 5 - 7 ngày. Phối hợp với điều 

trị Chlamydia như phác đồ trên. 

- Có biến chứng nhiễm lậu toàn thân, viêm màng não cần cho người bệnh nằm điều 

trị nội trú. Ceftriaxon 1 - 2 g/ngày. Tiêm bắp hoặc tĩnh mạch x 10 - 14 ngày. Phối hợp 

với điều trị Chlamydia như phác đồ trên. 

- Lậu mắt ở trẻ sơ sinh: Ceftriaxon 50mg/kg tiêm bắp liều duy nhất, tối đa không quá 

125mg. Rửa mắt bằng nước muối sinh lý. Điều trị lậu cho bố mẹ. Phòng ngừa lậu mắt 

ở trẻ sơ sinh: rửa sạch mắt trẻ ngay sau khi đẻ. Nhỏ mắt bằng dung dịch nitrat bạc 1%. 

5. PHÒNG BỆNH 

- Tuyên truyền, giáo dục y tế cho cộng đồng thấy được nguyên nhân, cách lây truyền, 

biến chứng và cách phòng bệnh. 

- Tập huấn chuyên môn cho các bác sĩ đa khoa, chuyên khoa da liễu và sản phụ khoa 

để khống chế đến mức tối đa lậu mắt ở trẻ sơ sinh. 

- Hướng dẫn tình dục an toàn: Chung thủy một vợ, một chồng. Tình dục không xâm 

nhập. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục: dùng đúng cách và thường xuyên, đặc 

biệt các đối tượng có nguy cơ cao như gái mại dâm, “khách làng chơi”. Thực hiện 

chương trình 100% sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục với đối tượng gái mại 

dâm. 
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BỆNH HẠ CAM 

1. ĐẠI CƯƠNG 

- Hạ cam (Chancroid) là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, lây truyền qua đường tình 

dục. Biểu hiện đặc trưng của bệnh là một vết loét đau nơi vi khuẩn xâm nhập, thường 

là vùng sinh dục ngoài và viêm hạch bẹn mủ. Căn nguyên của bệnh là trực khuẩn 

Gram-âm có tên là Haemophilus ducreyi. Bệnh hạ cam có đồng yếu tố dịch tễ học 

trong lây truyền HIV, làm tăng khả năng lây truyền HIV từ 5-9 lần hoặc cao hơn nữa. 

- Bệnh có trên toàn cầu, nhưng gặp nhiều ở các nước đang phát triển, đặc biệt ở châu 

Phi. Việt Nam hiện nay hiếm gặp. Nam bị bệnh nhiều hơn nữ, viêm hạch bạch huyết 

cũng hay gặp ở nam. Lây truyền từ người này sang người khác qua giao hợp với người 

có H. ducreyi ở vết loét. 

2. NGUYÊN NHÂN 

- Tác nhân gây bệnh là trực khuẩn Gram-âm có tên là Haemophilus ducreyi. Bệnh lây 

qua tiếp xúc trực tiếp, chủ yêu lây qua quan hệ tình dục. Trực khuẩn hạ cam có thể tự 

lây nhiễm từ thương tổn ra vùng da niêm mạc lành nên người bệnh thường có nhiều 

thương tổn. 

3. TRIỆU CHỨNG 

a) Lâm sàng 

- Thời gian ủ bệnh thường 3-10 ngày và không có tiền triệu. 

- Nam giới thường đi khám chữa vì vết loét thường đau hoặc viêm đau hạch bẹn. Phụ 

nữ triệu chứng thường không rõ, biểu hiện tùy thuộc vị trí săng khư trú: đau khi đi 

tiểu, đau khi đi đại tiện, chảy máu trực tràng, đau khi giao hợp hoặc ra khí hư. 

- Biểu hiện đầu tiên là sẩn mềm, xung quanh có quầng đỏ. Sau khoảng 24-48h tiến 

triển thành mụn mủ rồi trợt và loét. Vết loét thường mềm và đau. Bờ vết loét rõ, sói 

mòn và không cứng. Nền vết loét phủ bởi dịch tiết mủ hoại tử màu vàng hoặc xám, 

dưới là tổ chức hạt mủ, dễ chảy máu. Thường có phù nề xung quanh tổn thương. Số 



 
 

lượng vết loét có thể chỉ có một nhưng thường nhiều do tự lây nhiễm, nữ thường bị 

nhiều vết loét hơn nam. Kích thước các vết loét từ 2-10mm, các vết loét có thể liên 

kết thành một vết loét lớn hoặc thành hình rắn bò. 

- Khư trú: Nam hay bị vết loét ở bao qui đầu, rãnh qui đầu, thân dương vật. Nữ có ở 

chạc âm hộ, môi lớn, môi nhỏ, tiền đình âm đạo, âm vật, cổ tử cung, hậu môn… Các 

vị trí ngoài sinh dục như vú, ngón tay, đùi, niêm mạc miệng cũng có thể gặp. 

- Hạch bẹn viêm đau thường ở một bên và 1-2 tuần sau khi thương tổn đầu tiên xuất 

hiện. Hạch sưng đỏ, đau, nóng rồi dần dần trở nên mềm lùng nhùng và vỡ tự nhiên. 

Mủ đặc sánh như kem, nam bị nhiều hơn nữ. Tỷ lệ người bệnh bị sưng hạch bẹn 

khoảng 1/3. 

- Triệu chứng toàn thân có thể sốt nhẹ, mệt mỏi. Tuy vậy, H. ducreyi không gây nhiễm 

khuẩn toàn thân hoặc lây truyền sang các cơ quan xa. Bội nhiễm các vi khuẩn kỵ khí 

có thể gây loét hoại thư và phá hủy cơ quan sinh dục. Trên những người bệnh 

HIV/AIDS thì vết loét lớn hơn, lâu lành hơn và ít bị viêm hạch bạch huyết nặng như 

người bình thường. 

- Bệnh hạ cam không thấy gây bệnh cho trẻ sơ sinh dù người mẹ đang bị bệnh. 

- Tiến triển: Vết loét tiến triển tốt sau 1 tuần điều trị, hạch bẹn khỏi chậm hơn. Do có 

một tỷ lệ nhất định (khoảng 10-15%) người bệnh đồng thời mắc cả giang mai, hoặc 

herpes và hạ cam nên cần xét nghiệm huyết thanh trong vòng 3 tháng. Cần xét nghiệm 

HIV cho người bệnh vì giống như các bệnh có loét sinh dục, khả năng lây truyền HIV 

rất cao. 

b) Xét nghiệm 

- Bệnh phẩm lấy ở đáy vết loét. 

+ Nhuộm Gram, trực khuẩn bắt màu Gram-âm giống như đàn cá bơi nhưng khó nhận 

biết do lẫn nhiều vi khuẩn khác. 

+ Nuôi cấy trên môi trường thạch giàu dinh dưỡng có hemoglobin và huyết thanh. Vi 

khuẩn mọc sau 2-4 ngày, có thể đến 7 ngày. 

+ PCR: là xét nghiệm mới có độ nhạy và đặc hiệu cao. 

4. ĐIỀU TRỊ 



 
 

- Hiện nay, trực khuẩn hạ cam đã kháng lại một số thuốc như ampicilin, sulfamid, 

chloramphenicol, tetracyclin, kanamycin, streptomycin, ciprofloxacin, erythromycin 

và co-trimoxazol. 

- Các thuốc được khuyến cáo điều trị hiện nay: 

+ Ceftriaxon 250mg tiêm bắp liều duy nhất. 

+ Hoặc azithromycin 1g liều duy nhất. 

+ Hoặc spectinomycin 2g tiêm bắp liều duy nhất. 

+ Hoặc erythromycin 500mg uống 4 lần/ngày trong 7 ngày. 

- Bệnh thường đỡ sau 2-3 ngày điều trị và khỏi sau khoảng 1 tuần. Hạch bẹn sưng 

thường khỏi chậm hơn, có thể phải chọc hút qua da lành để hút mủ trong hạch. 

- Các phác đồ trên cũng áp dụng điều trị cho người bệnh có phối hợp nhiễm HIV, tuy 

nhiên thời gian điều trị thường lâu hơn và thất bại điều trị có thể xảy ra với tất cả các 

loại thuốc. 

- Xét nghiệm HIV và giang mai cần được làm ngay, nếu kết quả âm tính cần cho xét 

nghiệm lại sau 3 tháng. 

5. PHÒNG BỆNH 

- Tuyên truyền, giáo dục y tế cho cộng đồng thấy được nguyên nhân, cách lây truyền, 

biến chứng và cách phòng bệnh. 

- Tập huấn chuyên môn cho các bác sĩ đa khoa, chuyên khoa da liễu và sản phụ khoa 

để khống chế đến mức tối đa lậu mắt ở trẻ sơ sinh. 

- Hướng dẫn tình dục an toàn: Chung thủy một vợ, một chồng. Tình dục không xâm 

nhập. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục: dùng đúng cách và thường xuyên, đặc 

biệt các đối tượng có nguy cơ cao như gái mại dâm, “khách làng chơi”. Thực hiện 

chương trình 100% sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục với đối tượng gái mại 

dâm. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. King K, Homes.P, Frederick Saprling et al. (2012), Sexually Transmetted Diseases, 

Mc Graw Hill, Fourth Edition. 



 
 

2. Patricia A Henry, Glenn c Newell,(2010), Chancroid, Treatment of skin diseases, 

Saunders Elsevier, Third Edition pp. 135-136 

3. Phạm Văn Hiển, Trịnh Quân Huấn, Nguyễn Duy Hưng và cs.(2003), Xử trí các 

bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhà xuất bản y học. 

4. Sexually Transmetted Diseases guideline (2010) CDC Vol. 59/N0 RR-12, pp. 19-

20 

5. Stephan Lautenschlager. (2012) Fitzpatrick’s Dermatology in general medicine Mc 

Graw Hill Eight Edition volume 2 pp. 2501- 2509. 

 

Chương VIII 

NHIỄM KHUẨN MẮT 

Các cấu trúc của mắt có liên quan đến các bệnh lý nhiễm khuẩn 
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SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG NHÃN KHOA 

Nhìn chung, mọi khuyến cáo áp dụng cho kháng sinh toàn thân cũng áp dụng cho 

kháng sinh dùng trong nhãn khoa. 

Điểm khác biệt khi sử dụng kháng sinh trong nhãn khoa so với trong các bệnh lý khác 

chủ yếu liên quan đến đường dùng thuốc. Và điều mà mọi nhà nhãn khoa đều quan 

tâm khi sử dụng kháng sinh là đặc điểm của kháng sinh trong mắt và khả năng thấm 

của kháng sinh vào các tổ chức nhãn cầu. 

1. ĐƯỜNG DÙNG KHÁNG SINH TRONG NHÃN KHOA 

Khuyến cáo chung về lựa chọn đường dùng kháng sinh trong nhãn khoa: 

- Ưu tiên điều trị bằng đường tra mắt 

- Chỉ khi điều trị bằng đường tra mắt kém hiệu quả, hoặc đối với nhiễm khuẩn nặng, 

cần phối hợp thêm phương pháp truyền rửa tại mắt, tiêm tại mắt hoặc các phương 

pháp điều trị toàn thân. [1] 

1.1. Điều trị tại chỗ 

Điều trị tại chỗ bao gồm: Tra thuốc tại mắt, tiêm tại mắt, truyền rửa tại mắt. 

1.1.1. Tra thuốc tại mắt: 

a) Chỉ định: Điều trị các nhiễm khuẩn tại mắt. 

b) Ưu nhược điểm: 

- Ưu điểm: 

+ Kháng sinh tập trung chủ yếu tại mắt, ít hấp thu vào tuần hoàn nên hạn chế được tác 

dụng phụ toàn thân. 

+ Thuận tiện, dễ sử dụng, người bệnh có thể tự sử dụng tại nhà theo sự hướng dẫn của 

thầy thuốc. 

- Nhược điểm: 

+ Thuốc nhanh chóng bị rửa trôi, đặc biệt với thuốc tra mắt dạng lỏng. 

+ Một số kháng sinh khó vượt qua được hàng rào sinh lý để tiếp cận tổ chức bị viêm. 

c) 2 dạng thuốc tra mắt kháng sinh thường gặp: 



 
 

- Thuốc tra mắt dạng lỏng: phải dùng nhiều lần trong ngày và không nên chớp mắt 

nhiều sau khi tra thuốc. Đối với thuốc ở dạng dịch treo, khi sử dụng phải lắc đều lọ 

thuốc để bảo đảm các thành phần thuốc được đưa vào mắt. 

- Thuốc mỡ: có thời gian tồn tại ở mắt dài hơn và khả năng thấm qua giác mạc cao 

hơn so với thuốc nước nên có thể giảm tần suất dùng thuốc, thường được dùng vào 

trước khi đi ngủ. [1,2] 

d) Các kháng sinh tan trong lipid (như cloramphenicol, các tetracyclin, các 

fluoroquinolon) dễ dàng xâm nhập biểu mô giác mạc hơn các kháng sinh tan trong 

nước. [4] 

e) Nếu phải phối hợp nhiều loại thuốc tra mắt thì cần tra các thuốc dạng lỏng trước, 

thuốc dạng mỡ sau. Các thuốc tra cách nhau ít nhất 5 phút để tránh sự rửa trôi. [4] 

1.1.2. Tiêm tại mắt: 

a) Chỉ định 

Phối hợp với đường tra mắt nhằm đưa lượng kháng sinh nhiều hơn vào vị trí nhiễm 

khuẩn trong mắt. 

b) Ưu nhược điểm 

- Ưu điểm: có thể đạt nồng độ cao của kháng sinh tại vị trí nhiễm khuẩn. 

- Nhược điểm: có thể xảy ra nhiều biến chứng hơn. 

c) Các phương pháp tiêm tại mắt 

- Tiêm dưới kết mạc: 

+ Để điều trị các bệnh phần trước của nhãn cầu và cũng được áp dụng khi kết thúc 

cuộc mổ để chống viêm nội nhãn. Một số loại thuốc không thấm được vào nhãn cầu 

qua con đường tra mắt, khi được tiêm dưới kết mạc có thể khuếch tán vào mắt qua 

vùng rìa giác mạc hoặc củng mạc. 

+ Lượng thuốc dùng tiêm dưới kết mạc khoảng 0,25ml đến 1ml. 

- Tiêm cạnh nhãn cầu: 

+ Phương pháp này đặc biệt hữu ích với các thuốc ít tan trong lipid (như penicilin), 

không thấm vào tổ chức nhãn cầu nếu dùng đường tra mắt. 



 
 

+ Có thể tiêm lidocain trước hoặc cùng lúc với tiêm kháng sinh để giảm khó chịu cho 

người bệnh. Thuốc tê không làm giảm hoạt lực của thuốc kháng sinh. 

- Tiêm trong tiền phòng: Dùng trong những trường hợp viêm màng bồ đào nặng, 

nhiễm khuẩn nội nhãn hoặc trong phẫu thuật. [1,2] 

- Tiêm trong dịch kính: 

+ Đưa thuốc trực tiếp vào trong nhãn cầu để điều trị nhiễm khuẩn nội nhãn nặng. 

+ Lượng thuốc được dùng rất nhỏ (0,1 - 0,2ml), với nồng độ thấp vì nồng độ cao sẽ 

rất độc cho thủy tinh thể và võng mạc (nồng độ cho từng loại thuốc được dựa trên các 

nghiên cứu lâm sàng cụ thể) 

+ Có thể tiêm lặp lại sau 48 - 72 giờ, tùy theo đáp ứng lâm sàng. [2,5] 

1.1.3. Phương pháp truyền rửa tại mắt 

Áp dụng cho một số trường hợp nhiễm khuẩn nặng (chẳng hạn viêm loét giác mạc do 

trực khuẩn mủ xanh), để đưa kháng sinh vào mắt được liên tục, rửa trôi các chất hoại 

tử và vi khuẩn gây bệnh. [1] 

1.2. Điều trị toàn thân (uống, tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch...) 

- Chỉ định: 

+ Được áp dụng khi thuốc tra kém hiệu quả, đối với các nhiễm khuẩn nặng hoặc bệnh 

ở mắt có căn nguyên toàn thân. 

+ Áp dụng đối với các thuốc có khả năng xâm nhập tốt qua hàng rào máu - mắt khi 

dùng toàn thân. 

+ Điều trị các các nhiễm khuẩn trong hốc mắt hoặc phần phụ của mắt (mi mắt, tuyến 

lệ và ống lệ mũi) vì hàng rào máu - mắt không tồn tại ở các cầu trúc này, do đó các 

kháng sinh dùng toàn thân sẽ dễ dàng tiếp cận với các vị trí viêm. 

- Nhược điểm: 

+ Thuốc vào mắt rất ít do bị cản trở bởi hàng rào máu - mắt 

+ Tác dụng phụ nhiều và nặng hơn so với khi dùng đường tra mắt. 

- Khả năng xâm nhập của thuốc qua hàng rào máu - mắt phụ thuộc vào: 



 
 

+ Khả năng tan trong lipid: Các thuốc dễ tan trong lipid dễ dàng đi qua được hàng rào 

máu - mắt. Ví dụ: Cloramphenicol, dễ tan trong lipid, thấm gấp 20 lần so với penicilin, 

là thuốc ít tan trong lipid. Fluoroquinolon xâm nhập tốt qua hàng rào máu - mắt. 

+ Nồng độ thuốc liên kết với protein huyết tương: Chỉ ở dạng tự do, thuốc mới đi qua 

được hàng rào máu - mắt. Ví dụ: Các sulfonamid tan trong lipid nhưng khả năng xâm 

nhập kém do liên kết cao với protein huyết tương (trên 90%). [3] 

+ Tình trạng viêm của mắt: Ở mắt nhiễm khuẩn, hàng rào máu - mắt bị phá vỡ, các 

kháng sinh có thể vào mắt được dễ dàng hơn khi dùng theo đường toàn thân. [5]  

- Điều trị toàn thân bao gồm: 

+ Đường uống 

+ Tiêm bắp: được dùng khi có bệnh lý tại các mô mềm hoặc các mô có nhiều mạch 

như tiêm kháng sinh điều trị các viêm mi, hốc mắt, màng bồ đào... 

+ Tiêm tĩnh mạch: thường tiêm tĩnh mạch kháng sinh điều trị viêm nội nhãn. [2] 

2. CÁC KHÁNG SINH THƯỜNG DÙNG TRONG NHÃN KHOA 

2.1. Kháng sinh nhóm Beta-lactam 

- Khả năng thấm qua hàng rào máu mắt kém. Tuy nhiên, khả năng thấm tăng ở mắt bị 

viêm và khi uống cùng probenecid. 

- Kháng sinh penicilin: 

+ Phổ tác dụng: Phổ kháng khuẩn rộng, nhưng hiệu quả tốt nhất trên vi khuẩn Gram 

dương. 

+ Không bền vững trong dạng dung dịch và khó thấm qua giác mạc nên không được 

pha chế để tra mắt. 

+ Hay gây dị ứng nên hiện nay ít dùng. [2] 

- Kháng sinh cephalosporin: 

+ Phổ tác dụng: tương tự penicilin. 

+ Không có chế phẩm tra mắt nhưng cephalosporin có thể được dùng để điều trị loét 

giác mạc do vi khuẩn dưới dạng thuốc tra mắt được pha chế theo đơn (0,5%) từ thuốc 

tiêm khi cần thiết. 

+ Cefotaxim thấm qua hàng rào máu - mắt tốt hơn so với các cephalosporin khác. [3] 



 
 

2.2. Các Sulfonamid 

- Phổ tác dụng: Kháng sinh kìm khuẩn, phổ kháng khuẩn rộng trên cả vi khuẩn Gram 

dương và Gram âm. Hiệu quả tăng khi phối hợp với trimethoprim. 

- Dung dịch tra mắt sulfacetamid (10-30%) thấm qua biểu mô giác mạc tốt. 

- Chế phẩm: sulfacetamid dạng bào chế có cả dung dịch, mỡ tra mắt, đơn độc hoặc 

phối hợp với corticoid. Do tỷ lệ kháng thuốc cao và gây nhiều tác dụng không mong 

muốn khi tra mắt (kích ứng, phù hốc mắt,...) nên hiện nay ít sử dụng. Hơn nữa, nó còn 

tương kỵ với các thuốc tê tra mắt như procain và tetracain. [2,3] 

2.3. Các Tetracyclin 

- Phổ tác dụng: Phổ rộng, ưu thế trên vi khuẩn Gram âm. Hiện nay hiệu quả điều trị 

của nhóm này giảm mạnh, tỷ lệ kháng thuốc tăng nên hầu như không còn được lựa 

chọn để điều trị nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, tetracyclin vẫn hiệu quả trong điều trị và 

phòng ngừa viêm kết mạc sơ sinh, phối hợp đường uống trong điều trị nhiễm 

Chlamydia tại mắt và điều trị chức năng tuyến mi mắt. 

- Tetracyclin thấm tốt qua biểu mô giác mạc khi tra mắt. 

- Chế phẩm: viên nén, nang 250mg; thuốc mỡ tra mắt nồng độ 1%. [2,3] 

2.4. Cloramphenicol 

- Phổ tác dụng: Rickettsia, Chlamydia, Mycoplasma... (P. aeruginosa kháng thuốc 

này) 

- Cloramphenicol thấm tốt qua biểu mô giác mạc khi tra mắt, qua được hàng rào máu 

- mắt khi dùng toàn thân. Chỉ định dùng toàn thân chỉ áp dụng khi nhiễm khuẩn nặng 

đe dọa tính mạng mà vi khuẩn kháng lại hết các thuốc ít độc khác. 

- Chế phẩm: Tại mắt, cloramphenicol có dạng mỡ, dung dịch tra mắt 0,4%, hiệu quả 

cao trong điều trị nhiễm khuẩn ngoài nhãn cầu. [2,3] 

2.5. Các Aminoglycosid: neomycin, gentamicin, tobramycin, amikacin... 

- Phổ tác dụng: Phổ rộng, nhưng tác dụng mạnh hơn trên vi khuẩn Gram âm. 

- Kém hấp thu khi qua đường tiêu hóa nhưng hấp thu tốt khi tiêm tĩnh mạch, tiêm bắp. 

Không dễ dàng xâm nhập hàng rào máu - mắt nhưng có thể dùng tra mắt dạng nước, 

mỡ hoặc tiêm cạnh nhãn cầu. 



 
 

- Độc tính cao cho thính lực và tiền đình nên hạn chế sử dụng toàn thân. Khi tra tại 

mắt trong thời gian dài có thể gây độc với biểu mô giác mạc, trợt biểu mô dạng đốm, 

chậm liền biểu mô, thiếu máu, phù kết mạc.... Amikacin ít độc hơn so với các 

aminoglycosid khác. 

- Các chế phẩm: 

+ Neomycin: dung dịch, mỡ tra mắt, đơn độc hoặc phối hợp kháng sinh polymyxin B 

hoặc với corticoid... 

+ Gentamicin: ống tiêm 40mg/1ml, 80mg/2ml; dung dịch hoặc mỡ tra mắt nồng độ 

0,3%; Trên lâm sàng đôi khi s ử dụng gentamicin ống tiêm để pha chế thành dung 

dịch truyền rửa tại mắt cho những trường hợp nhiễm khuẩn giác mạc nặng do trực 

khuẩn mủ xanh. 

+ Tobramycin: dung dịch hoặc mỡ tra mắt nồng độ 0,3%, đơn độc hoặc phối hợp với 

corticoid. 

+ Amikacin: Không có chế phẩm thuốc tra mắt trên thị trường. Trên lâm sàng, đôi khi 

sử dụng ống tiêm pha thành dung dịch tra mắt nồng độ 10 - 20mg/ml; Chế phẩm thuốc 

tiêm dùng tiêm nội nhãn trong điều trị viêm mủ nội nhãn do vi khuẩn hoặc loét giác 

mạc do vi khuẩn, phối hợp với kháng sinh penicilin kháng penicilinase hoặc 

cephalosporin hoặc vancomycin. [2,3] 

2.6. Các Fluroquinolon: Norfloxacin, ofloxacin, pefloxacin, levofloxacin, 

ciprofloxacin, enoxacin, lomefloxacin, temafloxacin, fleroxacin, tosufloxacin,... 

- Phổ tác dụng: Phổ rộng, tác dụng lên các vi khuẩn Gram dương và Gram âm. 

- Ít gây độc với biểu mô giác mạc hơn so với kháng sinh aminoglycosid (ngoại trừ 

ciprofloxacin gây lắng đọng trắng trên giác mạc) 

- Khả năng thấm qua giác mạc tốt khi dùng đường tra mắt (nồng độ ofloxacin trong 

thủy dịch cao hơn so với các thuốc khác), khả năng xâm nhập qua hàng rào máu - mắt 

tốt khi dùng đường toàn thân. 

- Chế phẩm: Trên thị trường có lưu hành các chế phẩm dung dịch, mỡ tra mắt ofloxacin 

0,3%; dung dịch tra mắt ciprofloxacin 0,3%, levofloxacin 0,5%, moxifloxacin 0,5%, 

gatifloxacin 0,3%... [2,3] 



 
 

2.7. Các macrolid 

- Erythromycin  

+ Phổ tác dụng: Phổ rộng nhưng ưu thế trên vi khuẩn Gram dương, tùy tác nhân mà 

có tác dụng diệt khuẩn hoặc kìm khuẩn. 

+ Có thể đưa thuốc theo đường uống hoặc tra mắt song khả năng thấm qua hàng rào 

máu mắt kém. Thường được chỉ định điều trị các nhiễm khuẩn mạn tính mi mắt hoặc 

dùng thay thế tetracyclin trong trường hợp người bệnh dị ứng với tetracyclin hoặc trẻ 

em, đặc biệt có tác dụng điều trị trong bệnh mắt hột và viêm kết mạc do Chlamydia. 

+ Chế phẩm: viên bao phim tan trong ruột hoặc dạng ester hóa, thuốc mỡ tra mắt. [2,3] 

- Azithromycin: 

+ Điều trị mắt hột ở người lớn, viêm kết mạc do Chlamydia,... 

+ Chế phẩm: Không có chế phẩm dạng tra mắt. [2]  

2.8. Các kháng sinh khác 

- Vancomycin: 

+ Phổ tác dụng: Hiệu lực rất mạnh trên vi khuẩn Gram dương. 

+ Dùng điều trị các nhiễm khuẩn ở người bệnh bị dị ứng hoặc không đáp ứng với 

kháng sinh nhóm penicilin hoặc cephalosporin và điều trị các tụ cầu kháng methicillin. 

+ Chế phẩm: trên thị trường không có chế phẩm tra mắt, trên lâm sàng, đôi khi sử 

dụng thuốc tiêm vancomycin pha thành dung dịch tra mắt với nồng độ 50 mg/ml trong 

điều trị viêm giác mạc nhiễm khuẩn, 5 mg/ml để điều trị viêm kết mạc mi mắt do tụ 

cầu nhạy cảm; bột pha tiêm 500mg, 1g. [2,3]  

- Polymyxin B 

+ Phổ tác dụng: là kháng sinh diệt khuẩn, vi khuẩn Gram âm nhạy cảm bao gồm 

Enterobacter, Klebsiella, P. aeruginosa... 

+ Dùng tra mắt hoặc tiêm mắt để điều trị loét giác mạc. 

+ Chế phẩm: dạng tra mắt phối hợp với kháng sinh hoặc kháng viêm khác (neomycin, 

corticoid...) [2]  

- Bacitracin: 

+ Phổ tác dụng: Chủ yếu tác dụng trên vi khuẩn Gram dương. 



 
 

+ Chủ yếu điều trị viêm bờ mi 

+ Chế phẩm: dạng mỡ tra mắt, đơn độc hoặc phối hợp với polymyxin và neomycin. 

[2] 
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VIÊM KẾT MẠC CẤP 

1. ĐẠI CƯƠNG 

- Viêm kết mạc cấp (Acute conjunctivitis) là tình trạng viêm cấp tính của kết mạc, 

thường do nhiễm khuẩn (do virus, vi khuẩn) hoặc do dị ứng. 

- Viêm kết mạc cấp có nhiều hình thái: 

+ Viêm kết mạc cấp tiết tố mủ do vi khuẩn: đây là hình thái viêm kết mạc dạng nhú 

tối cấp. 

+ Viêm kết mạc cấp tiết tố màng do vi khuẩn: là loại viêm kết mạc cấp tiết tố có màng 

phủ trên diện kết mạc, có màu trắng xám hoặc trắng ngà. 

+ Viêm kết mạc do virus: là viêm kết mạc có kèm nhú, nhiều tiết tố và hoặc có giả 

mạc, bệnh thường kèm sốt nhẹ và các biểu hiện cảm cúm, có hạch trước tai, thường 

phát triển thành dịch. 

2. NGUYÊN NHÂN 

- Viêm kết mạc cấp tiết tố mủ do vi khuẩn: thường gặp do lậu cầu (Neisseria 

gonorrhoeae), hiếm gặp do não cầu (Neisseria menigitidis). 

- Viêm kết mạc cấp tiết tố màng do vi khuẩn: thường gặp do vi khuẩn bạch hầu (C. 

diphtheria) và liên cầu ( Streptococcus pyogene) 

- Viêm kết mạc do virus: do Adeno virus, Entero virus... 



 
 

3. TRIỆU CHỨNG 

3.1. Lâm sàng 

a) Tại mắt 

- Bệnh xuất hiện lúc đầu ở một mắt, sau đó lan sang hai mắt. Thời gian ủ bệnh từ vài 

giờ đến vài ngày. 

- Viêm kết mạc tiết tố màng do vi khuẩn: 

+ Xuất tiết nhiều nhất vào ngày thứ 5 của bệnh. 

+ Có thể có màng tiết tố dai. 

+ Có thể viêm giác mạc chấm biểu mô. 

- Viêm kết mạc do lậu cầu: mủ nhiều nhất vào ngày thứ 5. Bệnh diễn biến rất nhanh: 

+ Mi phù nề. 

+ Kết mạc cương tụ, phù nề mạnh. Có nhiều tiết tố mủ bẩn, hình thành rất nhanh sau 

khi lau sạch. 

+ Nếu không điều trị kịp thời giác mạc bị thâm nhiễm rộng, tiến triển thành áp xe giác 

mạc và có thể hoại tử thủng giác mạc. 

b) Toàn thân 

- Có thể có hạch trước tai 

- Sốt nhẹ 

3.2. Cận lâm sàng 

- Nhuộm soi: Nhuộm Gram 

- Nuôi cấy và làm kháng sinh đồ 

4. ĐIỀU TRỊ BẰNG KHÁNG SINH 

4.1. Tại mắt 

- Bóc màng hàng ngày 

- Rửa mắt liên tục bằng nước muối sinh lý 0,9 % để loại trừ tiết tố hoặc mủ. 

- Trong những ngày đầu bệnh diễn biến nhanh, tra kháng sinh nhiều lần trong ngày 

theo kháng sinh đồ hoặc theo kết quả soi nhuộm vi khuẩn. Trong trường hợp không 

hoặc chưa có xét nghiệm nên chọn kháng sinh có phổ rộng như thuốc nhóm quinolon 

(ofloxacin, levofloxacin, ciprofloxacin, moxifloxacin…) hoặc các thuốc phối hợp 



 
 

nhiều loại kháng sinh như gramicidin/neomycin sulfat/polymyxin B sulfat…(15-30 

phút/lần). Khi bệnh thuyên giảm có thể giảm số lần tra mắt. 

- Thận trọng khi dùng corticoid: prednisolon acetat, fluorometholon tra 1-2 lần/ngày, 

1 giọt/lần. 

- Dinh dưỡng giác mạc và nước mắt nhân tạo. 

4.2. Toàn thân: (Chỉ dùng trong bệnh tiến triển nặng thường do lậu cầu, bạch hầu). 

Có thể dùng một trong các loại kháng sinh sau khi bệnh tiến triển nặng, kèm theo triệu 

chứng toàn thân. 

- Cephalosprin thế hệ 3: ceftriaxon, ceftazidim... 

+ Người lớn: 

Nếu giác mạc chưa loét: Liều duy nhất 1 gram tiêm bắp. 

Nếu giác mạc bị loét: 1 gram X 3 lần /ngày tiêm tĩnh mạch. 

+ Trẻ em: Liều duy nhất 125mg tiêm bắp hoặc 25mg/kg cân nặng 2-3 lần/ngày x 7 

ngày tiêm bắp. 

- Fluoroquinolon (ciprofloxacin 0,5 gram hoặc ofloxacin 0,4 gram): Uống 2 viên/ngày 

x 5 ngày. Chống chỉ định dùng cho trẻ em dưới 16 tuổi. 

- Thuốc nâng cao thể trạng: Vitamin C, B1... 

5. PHÒNG BỆNH 

- Điều trị bệnh lậu đường sinh dục (nếu có). 

- Vệ sinh và tra thuốc sát khuẩn/kháng sinh cho trẻ sơ sinh ngay khi đẻ ra. 

- Vô khuẩn trong sản khoa 

- Tiêm phòng đầy đủ các bệnh theo đúng quy định của trẻ. 

- Nếu bị bệnh cần điều trị tích cực tránh lây lan thành dịch. 

 

 

VIÊM KẾT MẠC DO LẬU CẦU 

 

1. ĐẠI CƯƠNG 



 
 

Viêm kết mạc do lậu cầu (Gonococcal conjunctivitis) là một bệnh tiến triển nặng nề, 

có nguy cơ gây tổn hại giác mạc. Đây là loại bệnh nhiễm khuẩn mắt sinh dục, khởi 

phát cấp tính, trong vòng 12 đến 48 giờ. Bệnh cần được đặc biệt quan tâm bởi nguy 

cơ tiến triển nhanh phá hủy giác mạc dẫn đến thủng giác mạc và có thể gây viêm nội 

nhãn. 

2. NGUYÊN NHÂN 

Tác nhân gây bệnh là song cầu hình hạt cà phê (Neisseria gonorrhoeae) là loại tác 

nhân nguy hiểm, có độc tính mạnh. 

3. TRIỆU CHỨNG 

a) Lâm sàng: Viêm kết mạc do lậu cầu khởi phát rất rầm rộ, với các biểu hiện sau đây: 

- Mi sưng nề, phù kết mạc, nhú kết mạc, xuất hiện hạch trước tai. 

- Xuất tiết tiết mủ rất nhiều, chảy trào ra khe mi, đây là dấu hiệu đặc trưng của bệnh. 

- Loét giác mạc có thể xảy ra trong vòng một vài giờ, ở trung tâm hoặc chu biên. 

Những ổ loét này có thể kết nối lại với nhau thành các ổ áp xe hình nhẫn. 

b) Cận lâm sàng 

- Nhuộm soi tiết tố mủ kết mạc sẽ thấy song cầu khuẩn Gram-âm hình hạt cà phê. 

- Nuôi cấy trên môi trường thạch máu và chocolate hoặc môi trường Thayer-Martin 

để trong tủ ấm điều kiện nhiệt độ 37oC trong 5 đến 10% CO2. 

4. ĐIỀU TRỊ BẰNG KHÁNG SINH 

Điều trị đặc hiệu với loại vi khuẩn lậu cầu bao gồm điều trị toàn thân và tại chỗ. Điều 

trị toàn thân bằng Procain penixilin 1,5g tiêm bắp một ngày trong 3 ngày. Trẻ em dùng 

50mg/kg cân nặng /ngày tiêm bắp trong 3 ngày và tra tại chỗ penixilin G đã được 

dùng trong nhiều năm. Tuy nhiên do tình trạng kháng thuốc đối với các loại beta 

lactam và nguy cơ phản ứng thuốc của nhóm penixilin, nên sử dụng các loại các loại 

kháng sinh thay thế bao gồm các loại cephalosporin có men beta-lactamase bền vững. 

Cephalosporin thế hệ 3: Ceftriaxone: người lớn tiêm bắp 1g một liều duy nhất. Nếu 

có tổn thương giác mạc hoặc nguy cơ xâm nhập vào giác mạc thì cần phải nhập viện 

và điều trị ceftriaxone 1g tiêm tĩnh mạch ngày 1 hoặc hai lần, thời gian kéo dài tùy 



 
 

thuộc vào đáp ứng của bệnh (trung bình là 7 ngày). Trẻ em và trẻ sơ sinh: 25 

mg/kg/ngày 1 lần. 

Cefotaxime liều cho người lớn là 1g tiêm bắp hoặc tĩnh mạch liều duy nhất. Liều cho 

trẻ em là 25mg/kg cân nặng/ngày tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp (tối đa là 1g). Có thể 

sử dụng một liều duy nhất nếu không thấy có các nguy cơ phát tán bệnh như nhiễm 

khuẩn huyết, hoặc viêm đa khớp, viêm màng não.  

Nếu người bệnh dị ứng với penicillin có thể sử dụng ciprofloxacin, 500 mg uống một 

liều duy nhất hoặc ofloxacin 400mg uống một liều. 

Tại mắt: 

Rửa mắt bằng nước muối sinh lí 0,9% hàng giờ cho đến khi hết tiết tố. Fluoroquinolon: 

dung dịch ciprofloxacin 0,3% tra 2 giờ một lần, Aminoglycosid: tobrex 0,3%, mỡ 

bacitracin hoặc mỡ erythromycin. 

Trong trường hợp có tổn thương giác mạc tra ciprofloxacin 0,3%, gentamicin 0,3% 

hoặc tobramycin 0,3% mỗi giờ một lần. 

Theo dõi hàng ngày cho đến khi bệnh có tiến triển tốt, và các triệu chứng rút lui. 

5. DỰ PHÒNG 

- Viêm kết mạc do lậu cầu hoàn toàn có thể đề phòng được để tránh các tổn hại nặng 

nề ở giác mạc. Phương pháp Crede (1881) dùng argyrol 3% (Nitrat bạc) ngay sau khi 

sinh. Có thể dùng mỡ erythromycin và tetracyclin. 

- Điều trị bệnh lậu đường sinh dục nếu có. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Harley’s Pediatric Ophthalmology (1998), 4th edition. 

2. Jack J Kanski, “Clinical Ophthalmology” (2008), third edition. 

3. Myron Yanoff, Jay S. Duker, “Ophthalmology” (2004). 

 

VIÊM GIÁC MẠC DO VI KHUẨN 

1. ĐỊNH NGHĨA 

Viêm giác mạc do vi khuẩn (bacterial keratitis) là hiện tượng thâm nhiễm tế bào viêm 

trên giác mạc do vi khuẩn, có thể gây hoại tử mất tổ chức giác mạc. 



 
 

Đây là một nguyên nhân thường gặp gây mù lòa. 

2. NGUYÊN NHÂN 

Các loại vi khuẩn thường gặp gây viêm loét giác mạc: 

- Vi khuẩn Gram-dương: Tụ cầu (Staphylococcus aureus), phế cầu (Steptococcus 

pneumoniae), Staphylococcus epidermidis, Mycobacterium, Nocardia… 

- Vi khuẩn Gram-âm: Trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa), Moraxella, 

Trực khuẩn cúm (Hemophilus influenzae) … 

3. TRIỆU CHỨNG 

a) Lâm sàng 

- Triệu chứng cơ năng: 

+ Đau nhức mắt, cộm chói, sợ ánh sáng, chảy nước mắt. 

+ Nhìn mờ hơn, có thể chỉ cảm nhận được ánh sáng. 

- Triệu chứng thực thể: 

+ Kết mạc cương tụ rìa. 

+ Trên giác mạc có một ổ loét ranh giới không rõ, đáy ổ loét thường phủ một lớp hoại 

tử bẩn. Khi nhuộm giác mạc bằng fluorescein 2% ổ loét sẽ bắt màu xanh, nếu ổ loét 

hoại tử nhiều sẽ có màu vàng xanh. 

+ Giác mạc xung quanh ổ loét bị thẩm lậu. 

+ Mống mắt cũng có thể bị phù nề, mất sắc bóng. Đồng tử thường co nhỏ, có thể dính 

vào mặt trước thể thủy tinh, tuy nhiên khó quan sát. 

b) Cận lâm sàng 

Lấy bệnh phẩm là chất nạo ổ loét để làm các xét nghiệm sau: 

- Soi tươi: Thấy có vi khuẩn. 

- Soi trực tiếp: Xác định vi khuẩn Gram-dương hay Gram-âm. 

- Nuôi cấy vi khuẩn: Xác định được các loại vi khuẩn gây bệnh: Tụ cầu, liên cầu, trực 

khuẩn mủ xanh... Nếu có điều kiện có thể kết hợp làm kháng sinh đồ để xác định 

kháng sinh điều trị phù hợp. 

4. ĐIỀU TRỊ BẰNG KHÁNG SINH 

a) Nguyên tắc chung 



 
 

- Cần phải tìm được vi khuẩn gây bệnh và điều trị bằng kháng sinh nhạy cảm với loại 

vi khuẩn đó (dựa vào kháng sinh đồ), nếu không xác định được loại vi khuẩn gây bệnh 

cần phải dùng kháng sinh phổ rộng. 

- Điều trị bằng thuốc tra mắt là chính, có thể kết hợp với dùng đường toàn thân. 

- Phối hợp điều trị triệu chứng và biến chứng. 

b) Điều trị cụ thể 

- Thuốc tra mắt: 

+ Nếu do vi khuẩn Gram-âm: Dùng tobramycin, neomycin sulfat, polymyxin B. 

+ Nếu do vi khuẩn Gram-dương: Dùng nhóm fluoroquinolon thế hệ 2 (ofloxacin) hoặc 

thế hệ 3 (levofloxacin) hoặc thế hệ 4 (moxifloxacin, gatifloxacin). Nhóm này có phổ 

kháng khuẩn rộng nên có thể dùng điều trị cả vi khuẩn Gram-âm. 

+ Cách dùng: Ngày đầu có thể tra mắt liên tục cách nhau 30 phút, những ngày sau tra 

mắt 10 lần/ngày. 

- Thuốc uống: Có thể dùng một trong các loại kháng sinh sau: 

+ Cefuroxim acetil 250 mg ngày uống 2-3 viên chia 2 lần, trong 5-7 ngày. 

+ Ofloxacin 0,2 g ngày uống 2 viên chia 2 lần, trong 5-7 ngày. 

Trường hợp nặng có thể dùng phối hợp 2 nhóm thuốc. 

- Truyền rửa mắt liên tục trong những trường hợp nặng bằng kháng sinh + ringerlactat: 

Thường dùng: Gentamicin 80 mg x 2 ống pha với 100 ml ringer lactat truyền rửa mắt 

1-2 lần/ngày. 

5. DỰ PHÒNG 

- Luôn giữ gìn mắt sạch sẽ, tránh những chấn thương vào mắt. 

- Khi bị chấn thương trên giác mạc cần phải phát hiện và điều trị kịp thời bằng các 

thuốc sát khuẩn tra mắt để phòng biến chứng viêm loét giác mạc do vi khuẩn. 

- Cần phải điều trị các bệnh mắt là yếu tố thuận lợi gây viêm loét giác mạc: lông quặm, 

lông xiêu, hở mi… 

 

BỆNH MẮT HỘT 

1. ĐẠI CƯƠNG 



 
 

- Bệnh mắt hột (Trachoma) là một bệnh viêm mạn tính của kết mạc và giác mạc. Tác 

nhân gây bệnh là Chlammydia trachomatis. Trong giai đoạn hoạt tính, bệnh thể hiện 

đặc trưng bằng sự có mặt của hột, kèm theo thâm nhiễm tỏa lan mạch, phì đại nhú ở 

kết mạc và sự phát triển các mạch máu trên giác mạc. 

- Bệnh thường xuất hiện ở lứa tuổi trẻ và kéo dài do bị tái nhiễm. 

- Bệnh mắt hột liên quan chặt chẽ với điều kiện vệ sinh cá nhân và môi trường nên 

thường gặp ở những vùng nông thôn nghèo và vệ sinh kém. Bệnh mắt hột vẫn còn là 

nguyên nhân gây mù lòa. 

2. NGUYÊN NHÂN 

Do vi khuẩn: Chlamydia trachomatis: Có nhiều type huyết thanh: A, B, C, D, E, K, 

F, G, H, I, J. 

- Chlamydia trachomatis type huyết thanh A, B hoặc C: Lây truyền theo đường từ mắt 

sang mắt, lây truyền bệnh cho người khác và gây tiếp nhiễm cho người đã có bệnh. 

- Chlamydia trachomatis type huyết thanh D, E, K, F, G, H, I: Lây truyền qua quan 

hệ tình dục, lây từ mẹ sang trẻ sơ sinh 

3. TRIỆU CHỨNG 

a) Lâm sàng 

- Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh mắt hột trên lâm sàng: Có 4 tiêu chuẩn: 

+ Có hột trên kết mạc sụn mi trên. Vị trí: Vùng trung tâm (Hột vùng góc: không có 

giá trị chẩn đoán, hột bờ trên sụn: nghi ngờ) 

+ Sẹo điển hình trên kết mạc sụn mi trên Sẹo có thể là những đoạn xơ trắng nhỏ, hình 

hoa khế hay hình sao, sẹo có thể là những dải dài cắt qua mạch máu. 

+ Hột ở vùng rìa cực trên hoặc di chứng hột (lõm hột). 

+ Màng máu ở vùng rìa trên giác mạc. 

(*) Cần có 2 trong 4 tiêu chuẩn chẩn đoán. Ở những vùng mắt hột nặng, tỷ lệ cao chỉ 

cần 1 trong 4 tiêu chuẩn. 

- Phân loại bệnh mắt hột theo Tổ chức Y tế thế giới: 

+ TF: viêm mắt hột-hột. 

Có ít nhất 5 hột trên kết mạc sụn mi trên. 



 
 

Đường kính của hột ít nhất từ 0,5 mm. 

+ TI: Viêm mắt hột mạch-thâm nhiễm. 

Kết mạc sụn mi trên thâm nhiễm, dày đỏ. Thâm nhiễm che mờ trên nửa hệ mạch máu 

kết mạc sụn. 

+ TS: Sẹo kết mạc. 

Sẹo trên kết mạc, các đoạn xơ trắng nhỏ, dải sẹo, hình sao, hình mạng lưới. 

+ TT: Quặm, lông xiêu. 

Có ít nhất một lông mi cọ vào nhãn cầu hoặc có bằng chứng người bệnh mới nhổ lông 

xiêu. 

+ CO: Sẹo giác mạc 

Sẹo đục trên giác mạc che lấp một phần hay toàn bộ đồng tử. 

+ Giai đoạn TF, TI: Là giai đoạn mắt hột hoạt tính, có khả năng lây lan. 

+ Giai đoạn TS, TT, CO: Là giai đoạn mắt hột di chứng. 

b) Cận lâm sàng 

- Chẩn đoán tế bào học: Chích hột hoặc nạo nhẹ ở kết mạc sụn mi trên làm tế bào học 

có thể thấy: 

+ CPH (+). 

+ Tế bào lympho các cỡ (non, nhỡ, già). 

+ Đại thực bào Leber. 

+ Thoái hóa của tế bào. 

- Nuôi cấy Chlamydia mắt hột: Có thể nuôi cấy Chlamydia trong túi lòng đỏ trứng 

hoặc cấy vào các tế bào. 

4. ĐIỀU TRỊ BẰNG KHÁNG SINH 

- Chỉ dùng trong giai đoạn bệnh mắt hột hoạt tính. 

- Cần điều trị cho người bệnh và cả gia đình của người bệnh bị mắt hột hoạt tính. 

- Thuốc tra mắt: Thuốc mỡ: Mỡ Tetracyclin 1% buổi tối trước khi đi ngủ liên tục trong 

6 tuần. 

- Thuốc uống: Azithromycin: Uống 1 liều duy nhất, uống 1 lần/năm, uống 1 lần mỗi 

ngày, uống 1 giờ trước bữa ăn hoặc 2 giờ sau khi ăn. 



 
 

+ Liều lượng: 

Người lớn trên 16 tuổi: 1 lần 1g (4 viên 0,25g)/năm x 2 năm.  

Trẻ em từ 1- 4 tuổi: 20mg/1 kg cân nặng (uống thuốc nước).  

Trẻ em từ 5-15 tuổi: 20mg/1kg cân nặng (uống thuốc viên). 

+ Chống chỉ định: 

Phụ nữ có thai, cho con bú. 

Trẻ dưới 1 tuổi và cân nặng dưới 8 kg. 

Người suy gan, suy thận nặng. 

5. DỰ PHÒNG 

Theo tổ chức y tế thế giới: dự phòng mắt hột theo chiến lược SAFE. 

- S (Surgery): Mổ quặm sớm, không để biến chứng gây mù. 

- A (Antibiotic): Điều trị kháng sinh những trường hợp mắt hột hoạt tính, nhằm tiêu 

diệt ổ nhiễm khuẩn và hạn chế lây lan. 

- F (Facial cleanliness): Rửa mặt hàng ngày bằng nước sạch. 

- E (Enviroment): Cải thiện vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch. 

 

VIÊM TỔ CHỨC HỐC MẮT 

1. ĐẠI CƯƠNG 

Viêm tổ chức hốc mắt (orbital cellulitis) là viêm của phần mô mềm trong hốc mắt. 

Viêm tổ chức hốc mắt gặp ở cả trẻ em và người lớn. Ở trẻ em dưới 5 tuổi thì hay phối 

hợp với viêm đường hô hấp trên. Ở trẻ em trên 5 tuổi hay phối hợp với viêm xoang. 

Ở người lớn hay gặp ở những người đái tháo đường, suy giảm miễn dịch hay do dị vật 

nằm trong hốc mắt. Viêm tổ chức hốc mắt có thể được chia thành viêm phần trước 

vách (preseptal) hay viêm tổ chức trong hốc mắt sau vách (postseptal). Viêm trước 

vách có những dấu hiệu như sưng nóng đỏ đau phần mô mềm nhưng viêm không lan 

đến xương hốc mắt, thị lực và vận nhãn thường bình thường. Viêm sau vách ảnh 

hưởng đến thị lực, có thể lan vào màng xương và xương hốc mắt. [1,3] 

2. NGUYÊN NHÂN 

a) Nguyên nhân 



 
 

- Do vi khuẩn thường gặp là Staphylococcus aurreus (tụ cầu vàng), Streptococcus 

pneumoniae, nhóm Streptococcus anginosus/millieri (nhóm liên cầu) hay 

Heamophilus influenzae type b (Hib) (liên cầu tan huyết nhóm b). Vi khuẩn Gram-

âm… 

- Do nấm trong những trường hợp sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, corticosteroid kéo 

dài, suy giảm miễn dịch. 

- Do virus. 

- Do ký sinh trùng. 

b) Các yếu tố thuận lợi như: 

- Ở trẻ em hay gặp do viêm đường hô hấp trên, viêm xoang. 

- Ở người lớn hay gặp ở những người đái tháo đường, suy giảm miễn dịch. 

- Có thể gặp do những nguyên nhân lan truyền trực tiếp từ những cấu trúc như nhãn 

cầu, mi và phần phụ cận của nhãn cầu cũng như các xoang lân cận. 

- Do chấn thương xuyên làm tổn thương vách hốc mắt, đặc biệt những chấn thương 

có dị vật hốc mắt. 

- Những phẫu thuật như phẫu thuật giảm áp hốc mắt, phẫu thuật mi, phẫu thuật lác, 

nội nhãn… Viêm tổ chức hốc mắt cũng có thể gặp sau viêm nội nhãn sau phẫu thuật. 

[1] 

3. TRIỆU CHỨNG 

a) Lâm sàng 

- Xuất hiện đau đột ngột, đau ở vùng hốc mắt. 

- Đau khi vận động nhãn cầu, liếc mắt, đau đầu, mệt mỏi, sốt… 

- Mi phù. 

- Phù kết mạc và sung huyết kết mạc. 

- Lồi mắt: Lồi mắt có thể lồi thẳng trục hoặc không thẳng trục. 

- Song thị. 

- Sụp mi. 

- Hạn chế vận nhãn hoặc liệt vận nhãn. 



 
 

- Giảm thị lực nhiều mức độ khác nhau, nếu viêm gần đỉnh hốc mắt có thể có giảm thị 

lực trầm trọng. 

- Có thể có viêm hắc mạc hoặc viêm thị thần kinh. 

- Có thể tăng nhãn áp do chèn ép. 

- Những triệu chứng hô hấp hay xoang. 

b) Cận lâm sàng 

- Chụp XQ hoặc chụp CT: Hình ảnh viêm tổ chức hốc mắt, hình ảnh viêm xoang. Có 

thể thấy hình ảnh viêm xoang với những xương và màng xương đẩy về phía hốc mắt. 

- Hình ảnh ổ áp-xe cạnh màng xương: điển hình trên CT là hình ảnh tổn thương cạnh 

xoang mờ, có bờ xung quanh mềm mại và có thể có khí bên trong. 

- Trong trường hợp chấn thương có thể xác định được dị vật hốc mắt. 

- Siêu âm: Có giá trị trong một số trường hợp chẩn đoán xác định và chẩn đoán phân 

biệt như có viền dịch quanh nhãn cầu. 

- Công thức máu: Bạch cầu đa nhân trung tính tăng cao, CRP tăng trong nhiễm khuẩn. 

- Lấy bệnh phẩm ở hốc mắt hoặc mủ ở ổ áp-xe làm xét nghiệm soi tươi, soi trực tiếp, 

nuôi cấy vi khuẩn để chẩn đoán nguyên nhân và để điều trị. 

- Lấy bệnh phẩm ở xoang hay vùng mũi họng. 

- Cấy máu nếu nghi ngờ hoặc có nhiễm khuẩn huyết. 

4. ĐIỀU TRỊ BẰNG KHÁNG SINH 

a) Nguyên tắc chung: 

- Phải điều trị cấp cứu viêm tổ chức hốc mắt cấp tính để phòng biến chứng viêm màng 

não, tắc xoang hang và nhiễm khuẩn huyết. 

- Người bệnh phải được điều trị cấp cứu tích cực. 

- Điều trị theo kháng sinh đồ. 

- Tìm các ổ viêm phối hợp như viêm xoang, viêm đường hô hấp trên để điều trị. 

b) Điều trị cụ thể 

- Kháng sinh đường tĩnh mạch liều cao, phổ rộng trong giai đoạn sớm và kháng sinh 

đặc hiệu sau khi đã nuôi cấy phân lập được vi khuẩn. 



 
 

- Trong thời gian chờ đợi nuôi cấy vi khuẩn có thể dùng kháng sinh phổ rộng như: 

[1,2,4]  

+ Nhóm cephalosporin thế hệ 3: Cefotaxim 2g (ở trẻ em: 50mg/kg cân nặng) đường 

tĩnh mạch 3 lần/ngày (8 tiếng 1 lần) hay ceftazidim 1g (ở trẻ em 30-50 mg/kg cân 

nặng) đường tĩnh mạch 3 lần/ngày. 

+ Hoặc phối hợp ceftriaxon 2g (ở trẻ em: 50 mg/kg cân nặng) đường tĩnh mạch/ngày 

phối hợp với di/flucloxacilin 2g (trẻ em: 50mg/kg cân nặng) đường tĩnh mạch 4 

lần/ngày (6 tiếng 1 lần) 

+ Tiếp theo: Amoxicilin-clavulanat 875 + 125 mg (trẻ em: 22,5 + 3,2 mg/kg) đường 

uống, ngày 2 lần trong 10 ngày. 

+ Đối với những trường hợp người bệnh bị quá mẫn với penicilin hay nghi ngờ hoặc 

nuôi cấy có kháng methicilin thì cần hội chẩn với các chuyên khoa như lây, vi sinh. 

+ Nhóm glycopeptid (vancomycin) 1g truyền tĩnh mạch chậm 12h/lần. 

Ở trẻ em: 10 mg/kg truyền tĩnh mạch chậm 12h/lần. 

- Khi xác định được nguyên nhân và có nuôi cấy vi khuẩn và kháng sinh đồ thì điều 

trị theo nguyên nhân và theo kháng sinh đồ. 

+ Chống viêm: Steroid đường uống và đường tĩnh mạch: Methyl prednisolon 1mg/kg 

cân nặng 

+ Điều trị phối hợp những trường hợp viêm xoang, viêm đường hô hấp, đái tháo 

đường. 

+ Điều trị ngoại khoa: Khi đã xác định được ổ áp-xe: Chích dẫn lưu ổ áp-xe và xoang 

viêm. Nếu do nguyên nhân chấn thương có dị vật hốc mắt phải lấy hết dị vật. 

5. DỰ PHÒNG 

- Điều trị những viêm nhiễm của mi, viêm phần trước vách phòng lan vào tổ chức hốc 

mắt. 

- Phòng những bệnh như hô hấp, viêm xoang ở trẻ em. Khi trẻ mắc bệnh cần được 

điều trị và theo dõi cẩn thận để những biến chứng không xảy ra. 

- Theo dõi và điều trị tốt những người có bệnh mạn tính như đái tháo đường, viêm 

xoang, viêm răng… 



 
 

- Khi có viêm tổ chức hốc mắt phòng các biến chứng xảy ra. 
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VIÊM MỦ NỘI NHÃN SAU VẾT THƯƠNG XUYÊN NHÃN CẦU 

1. ĐẠI CƯƠNG 

Viêm mủ nội nhãn (VMNN) (Endophthalmitis due to penetrating ocular trauma) là 

tình trạng viêm của các khoang nội nhãn (dịch kính hay thủy dịch) thường do nhiễm 

khuẩn. Khi tình trạng viêm không chỉ dừng ở các cấu trúc nội nhãn mà lan ra tất cả 

các lớp vỏ của nhãn cầu gọi là viêm toàn nhãn. 

2. NGUYÊN NHÂN 



 
 

Tác nhân gây bệnh qua vết thương xuyên nhãn cầu có thể là vi khuẩn, ký sinh trùng, 

nấm hay virus. Tác nhân gây bệnh xâm nhập qua vết thương nhãn cầu hở gây nên tình 

trạng VMNN. 

3. TRIỆU CHỨNG 

Người bệnh Người bệnh có tiền sử bị chấn thương. 

3.1. Lâm sàng: 

Đau mắt, đau quanh vùng hố mắt. Giảm thị lực nhanh. Sợ ánh sáng, đau đầu, buồn 

nôn. Mi mắt sưng phù. Nhãn cầu có thể lồi. Nhãn áp có thể tăng. Kết mạc phù nề, 

cương tụ mạnh. Giác mạc phù, thâm nhiễm viêm, tủa sau giác mạc, hoặc áp xe giác 

mạc. Tiền phòng có Tyndall, xuất tiết hoặc mủ. Đồng tử giãn kém hoặc không giãn 

với Atropin, mất phản xạ trực tiếp với ánh sáng. Mất ánh hồng đồng tử. Dịch kính vẩn 

đục, có mủ, hoặc có bóng khí. Võng mạc có xuất tiết hay hoại tử. Toàn thân có thể 

sốt, mệt mỏi… 

3.2. Cận lâm sàng: 

- Xét nghiệm vi sinh: Lấy bệnh phẩm nội nhãn bao gồm thủy dịch hay dịch kính để 

làm soi tươi, soi trực tiếp, nuôi cấy vi khuẩn và kháng sinh đồ. 

- Siêu âm: Siêu âm B cho phép đánh giá tình trạng dịch kính võng mạc, xác định sự 

tồn tại của dị vật nội nhãn và giúp cho việc theo dõi và điều trị bệnh. 

- Chụp X-quang, chụp CT scanner hốc mắt: giúp xác định dị vật nội nhãn. 

4. ĐIỀU TRỊ BẰNG KHÁNG SINH 

- Điều trị VMNN sau vết thương xuyên nhãn cầu là sự phối hợp của 3 khâu: kháng 

sinh, corticoid và cắt dịch kính. 

- Kháng sinh được chỉ định ngay khi bắt đầu nghi ngờ có VMNN. Lựa chọn kháng 

sinh theo kháng sinh đồ là tốt nhất nhưng kháng sinh đồ chỉ có được sau vài ngày (nếu 

có thể) dẫn tới việc điều trị muộn. Vì vậy thường bắt đầu điều trị với kháng sinh phổ 

rộng hay phối hợp kháng sinh. Để đạt được hiệu quả điều trị, kháng sinh phải có khả 

năng thấm tốt vào buồng dịch kính với nồng độ tiêu diệt được mầm bệnh mà không 

gây độc cho các mô nội nhãn. Đường dùng: toàn thân (tiêm, uống), tiêm nội nhãn, 



 
 

tiêm cạnh nhãn cầu, tiêm dưới kết mạc, tra tại chỗ. Trong đó, tiêm kháng sinh nội 

nhãn là cách dùng hiệu quả nhất. 

4.1. Các loại kháng sinh diệt vi khuẩn 

a) Vancomycin: tác dụng tốt trên các vi khuẩn Gram-dương. 

- Đối với người lớn: Vancomycin tra tại chỗ: 50mg/ml, tra mắt 1 giờ/1 lần; tiêm nội 

nhãn: 1mg/0,1ml; Tiêm dưới kết mạc hoặc tiêm cạnh nhãn cầu: 25 mg/0,5 ml. 

Vancomycin liều toàn thân: Truyền tĩnh mạch chậm liều duy nhất 25mg/kg đến 1,5g 

(TE<12 tuổi: 30mg/kg đến 1,5g). 

- Đối với trẻ em: Vancomycin tra tại chỗ, tiêm nội nhãn, tiêm dưới kết mạc hoặc cạnh 

nhãn cầu: Liều như người lớn. Vancomycin liều toàn thân: Truyền tĩnh mạch chậm 

TE<12 tuổi: 30mg/kg đến 1,5g/ngày chia làm nhiều lần. 

b) Ceftazidim: Là kháng sinh đầu tay để tiêm nội nhãn trên các vi khuẩn Gram- âm. 

- Đối với người lớn: Ceftazidim tra tại chỗ: 50mg/ml, tra mắt 1 giờ/1 lần; tiêm nội 

nhãn: 2,25mg/0,1ml; Tiêm dưới kết mạc hoặc tiêm cạnh nhãn cầu: 100 mg/0,5 ml. 

Ceftazidim liều toàn thân: Truyền tĩnh mạch chậm 500mg, 1g hay 2g cứ mỗi 12 giờ. 

- Đối với trẻ em: Ceftazidim tra tại chỗ, tiêm nội nhãn, tiêm dưới kết mạc hoặc cạnh 

nhãn cầu: Liều như người lớn. Ceftazidim liều toàn thân: Liều thông thường cho trẻ 

em trên 2 tháng tuổi là 30-100mg/kg/ngày chia làm 2-3 lần. 

c) Amikacin: Là kháng sinh thường được lựa chọn thứ 2 sau ceftazidim để tiêm nội 

nhãn chống lại các vi khuẩn Gram-âm, đặc biệt là đối với các chủng kháng gentamicin 

và tobramycin. Đặc biệt, amikacin có tác dụng tốt trên trực khuẩn mủ xanh. 

- Đối với người lớn: Amikacin tra tại chỗ: 8mg/ml, tra mắt 1 giờ/1 lần; tiêm nội nhãn: 

0,4 mg/0,1ml; liều toàn thân: truyền tĩnh mạch chậm 15mg/kg/ngày chia 2-3 lần trong 

ngày. 

- Đối với trẻ em (trừ trẻ sơ sinh và trẻ đẻ non): Liều như người lớn. 

d) Ciprofloxacin: Fluoroquinolon có tác dụng trên Pseudomonas, liên cầu, tụ cầu da 

và tụ cầu kháng methicilin và hầu hết các loại vi khuẩn Gram-âm khác nhưng không 

có tác dụng đối với các loài vi khuẩn kỵ khí. 



 
 

- Đối với người lớn: Ciprofloxacin tra tại chỗ 4 lần/ngày cho đến 1 giờ/1 lần. 

Ciprofloxacin liều toàn thân: uống 500mg - 750 mg liều duy nhất (TE: 20mg/kg đến 

750mg) 

- Đối với trẻ em: liều toàn thân uống 20mg/kg/ngày đến 750mg/ngày. 

4.2. Các loại kháng sinh chống nấm 

a) Kháng sinh chống nấm thuộc nhóm polyen: Amphotericin B. Thuốc có tác dụng tốt 

với Candida, Cryptococcus và các chủng Aspergillus. Khả năng ngấm nội nhãn của 

thuốc rất kém khi thuốc được dùng theo đường toàn thân. 

- Đối với người lớn: Amphotericin B tiêm nội nhãn với liều 5-10 µg. 

- Đối với trẻ em: Không được ghi nhận. 

b) Kháng sinh chống nấm thuộc nhóm Imidazol: 

- Fluconazol: Thuốc có tác dụng tốt chống Candida, Cryptococcus và các chủng 

Aspergillus. Thấm nội nhãn tốt khi dùng đường toàn thân. 

+ Đối với người lớn: Liều tấn công 400 mg/1 lần/1 ngày. Liều duy trì 200 mg/1 

lần/ngày 

+ Đối với trẻ em: Liều tấn công 12 mg/kg/1 lần/1 ngày. Liều duy trì 6mg/kg/1 

lần/ngày. 

Tổng liều: không vượt quá 600 mg/ngày. 

- Ketoconazol: Là kháng sinh chống nấm có tác dụng chống lại Blastomyces, 

Dermatitidis, C. immitis, Candida và các chủng Fusarium. Bên cạnh đó thuốc cũng 

có một vài tác động chống lại các chủng Aspergillus. 

+ Đối với người lớn: Uống 200 mg - 400 mg/ngày chia 1-2 lần. 

+ Đối với trẻ em: Dưới 2 tuổi: không được chỉ định. Trên 2 tuổi: 3,3-6,6 mg/kg/ngày 

chia 1-2 lần. 

- Itraconazol: 

+ Đối với người lớn: Liều uống 200mg - 400mg/1 lần/ngày 

+ Đối với trẻ em: Không được ghi nhận 



 
 

- Voriconazol: Được sử dụng để điều trị ban đầu cho các trường hợp nhiễm nấm 

Aspergillus và các trường hợp nhiễm khuẩn do Fusarium hoặc Scedosporium 

apiospermum. 

+ Đối với người lớn: Liều tấn công: Truyền tĩnh mạch chậm trong vòng 2 giờ 

6mg/kg/12 giờ trong 24 giờ đầu tiên. Liều duy trì: Truyền tĩnh mạch chậm trong vòng 

2 giờ 4mg/kg/12 giờ rồi chuyển sang uống 200 mg/12 giờ. Đối với người dưới 40kg, 

liều duy trì trung bình là 100 mg - 150 mg/12 giờ. 

+ Đối với trẻ em: Dưới 12 tuổi: Không được ghi nhận. Trên 12 tuổi: Liều như người 

lớn tuy các số liệu báo cáo còn rất hạn chế. 

5. DỰ PHÒNG 

Khâu đóng vết thương càng sớm càng tốt. Sử dụng kháng sinh liều cao, phổ rộng ngay 

sau khi bị chấn thương. Đối với các vết thương có nguy cơ gây VMNN cao như người 

bệnh đến muộn sau 24 giờ, có dị vật nội nhãn, có đục vỡ thể thủy tinh, vết thương lớn 

hơn 8mm…có thể tiêm kháng sinh nội nhãn để dự phòng. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Ferenc Kuhn, (2008), Ocular trauma. Chapter 2.17: “Endophthalmitis”. Pages 437-

448. Springer. 

2. Dave E. L., (2003), Ophthalmic care of the combat casualty. Chapter 17: 

“Posttraumatic endophthalmitis”. Pages 281-290. Texbooks of military medicine. 

Published by the Office of the surgeon general department of the army-United State 

of America. 

3. Englander M., Chen T.C., Paschalis E.L., Miller J.W., Kim I.K., Intravitreal 

injections at the Massachusetts Eye and Ear infirmary: analysis of treatment 

indications and postinjection endophthalmitis rates. Br. J. Ophthalmol., Apr 2013; 97 

(4), pages 460-465. 

4. Faghihi H., Hajizadeh F., Esfahani M.R., et al., Posttraumatic endophthalmitis: 

Report No 2. Retina. (2012); 32 (1). Pages 146-151. 

 

VIÊM BỜ MI DO VI KHUẨN 



 
 

1. ĐẠI CƯƠNG 

Viêm bờ mi do vi khuẩn (Bacterial blepharitis) là nhiễm khuẩn bờ mi gây ra bởi vi 

khuẩn, gây ra các biểu hiện kích thích của các bộ phận ngoài nhãn cầu. 

2. NGUYÊN NHÂN 

Thường gặp do tụ cầu (Staphylococcus). 

3. TRIỆU CHỨNG 

a) Lâm sàng: 

Thường gặp ở người trẻ, biểu hiện lâm sàng bao gồm ngứa bờ mi, cảm giác dị vật, 

bỏng rát, tiết tố dạng vảy cứng đọng quanh hàng chân lông mi ở bờ mi trước, có thể 

loét nhỏ bờ mi trước khi vảy cứng đã được lấy đi. Có hiện tượng giãn mạch ngoại vi 

của bờ mi trước và sau do phản ứng viêm, bạc lông mi, rụng lông, lông xiêu nhiều 

mức độ, thường kèm theo khô mắt tùy thuộc mức độ nặng và thời gian viêm ở bờ mi. 

Một số trường hợp có phối hợp viêm mạn tính bờ mi do viêm tắc tuyến Meibomius: 

giãn mạch bờ mi ở nửa sau, bờ mi dày và lỗ ống tuyến Meibomius bị đẩy lùi ra sau. 

b) Cận lâm sàng: nuôi cấy bệnh phẩm bờ mi thấy có tụ cầu. 

4. ĐIỀU TRỊ 

- Chăm sóc bờ mi hàng ngày: cần duy trì kéo dài (ít nhất 1-2 tháng) 

+ Dùng tăm bông ẩm tẩm dung dịch dầu gội đầu của trẻ sơ sinh pha loãng chà dọc bờ 

mi, lấy sạch vảy bám, thực hiện 2 lần/ngày 

+ Bôi mỡ kháng sinh vào 2 bờ mi sau khi đã làm sạch: dùng cloramphenicol 1%, 

polymyxine B hoặc fluoroquinolon, bôi 2 lần/ngày 

- Bổ sung nước mắt nhân tạo cho các người bệnh khô mắt (Systane, Refresh Tears) 

- Với trường hợp có phản ứng viêm mạnh ở bờ mi có thể phối hợp tra thuốc chống 

viêm corticoid (prednisolon acetat, flumetholon, loteprenol), cần lưu ý giảm liều và 

tránh dùng kéo dài 

- Trong trường hợp viêm mạn tính bờ mi do tắc tuyến Meibomius, thường hay phối 

hợp trên cơ địa bệnh trứng cá đỏ (blepharitis associated with rosacea): chăm sóc bờ 

mi hàng ngày bằng chườm ấm và mát xa bờ mi, uống Doxycyclin 50-100 mg hàng 



 
 

ngày (trẻ em >8 tuổi: 1,25-2,5 mg/kg cho đến 50 mg, bệnh không gặp ở trẻ <8 tuổi), 

kéo dài 1-2 tháng hoặc dài hơn phụ thuộc đáp ứng lâm sàng. 

5. PHÒNG BỆNH 

Giữ vệ sinh mi, tránh tiếp xúc với môi trường bụi và ô nhiễm. Sau khi tiếp xúc với 

môi trường bụi bẩn nên tra rửa mắt bằng dung dịch NaCl 0,9%, lau sạch tiết tố và bụi 

bám ở bờ mi và chân lông mi. 

 

VIÊM TÚI LỆ 

1. ĐẠI CƯƠNG 

Viêm túi lệ (Dacryocystitis) là tình trạng viêm mạn tính hoặc cấp tính tại túi lệ. Đây 

là bệnh lý thường gặp trong nhãn khoa, xảy ra thứ phát sau tắc ống lệ mũi bẩm sinh 

hoặc mắc phải. 

2. NGUYÊN NHÂN 

Tác nhân vi sinh vật thường gặp gây viêm túi lệ khá đa dạng. Các vi sinh vật có thể 

gây viêm túi lệ bao gồm vi khuẩn Gram-dương như Staphylococus epidermidis, 

Staphylococus aureus, Streptococus pneumoniae; vi khuẩn Gram- âm như: 

Pseudomonas aeruginosa, Hemophilus influenzae, Proteus, kể cả vi khuẩn kị khí như 

Propionibacterium acnes. 

3. TRIỆU CHỨNG 

a) Lâm sàng 

- Viêm túi lệ biểu hiện ở hình thái mạn tính hoặc có những đợt viêm cấp tính. 

- Viêm túi lệ mạn tính: 

+ Chảy nước mắt thường xuyên, có thể kèm chảy mủ nhầy. 

+ Dính mi mắt do các chất tiết nhầy. 

+ Vùng túi lệ có khối nề, căng, ấn vào có mủ nhầy trào ra ở góc trong mắt. 

+ Viêm kết mạc góc trong. 

+ Bơm lệ đạo: Nước trào qua lỗ lệ đối diện có nhầy mủ kèm theo. 

- Viêm túi lệ cấp tính 

+ Có tiền sử chảy nước mắt, hoặc chảy nước mắt kèm nhầy mủ. 



 
 

+ Đau nhức vùng túi lệ, có thể đau tăng lên khi liếc mắt vì phản ứng viêm có thể tác 

động đến cơ chéo dưới. Đau có thể lan ra nửa đầu cùng bên, đau tai hoặc đau răng. 

+ Vùng túi lệ sưng, nóng, đỏ. 

+ Túi lệ giãn rộng, lan ra phía dưới ngoài hoặc một phần ở phía trên. 

+ Nếu quá trình nhiễm khuẩn nặng hơn, gây áp xe túi lệ. 

+ Giai đoạn muộn hơn, có thể gây dò mủ ra ngoài da. Mủ nhầy thoát từ túi lệ ra ngoài 

qua lỗ dò này. 

+ Toàn thân: Mệt mỏi, sốt, có thể có hạch trước tai. 

b) Cận lâm sàng 

Thông thường, các trường hợp viêm túi lệ có thể được chẩn đoán dễ dàng dựa vào các 

triệu chứng lâm sàng mà không cần đến các xét nghiệm chẩn đoán khác. Tuy nhiên 

trong một số trường hợp, chụp phim cắt lớp vùng túi lệ và hốc mắt sẽ cho thấy rõ hình 

ảnh túi lệ bị viêm hay u túi lệ. 

4. ĐIỀU TRỊ BẰNG KHÁNG SINH 

- Điều trị bằng kháng sinh được áp dụng cho các trường hợp viêm túi lệ cấp để giải 

quyết tình trạng nhiễm khuẩn cấp tính. Tốt nhất là lấy mủ từ túi lệ để nuôi cấy, tìm tác 

nhân gây bệnh và dùng kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ. Nếu không có kháng 

sinh đồ, có thể dùng các kháng sinh phổ rộng tại mắt và toàn thân. 

- Tại mắt: 

Tra kháng sinh moxifloxacin nhỏ mắt 6 - 8 lần/ngày. Có thể dùng các kháng sinh 

quinolon khác như gatifloxacin, levofloxacin. 

- Toàn thân: 

+ Uống cefuroxim 500 - 1000mg/ngày tùy theo mức độ viêm nặng hay nhẹ. Với trẻ 

em, dùng liều 15mg/kg cân nặng, uống 2 lần/ngày, với tổng liều không quá 

500mg/ngày. 

+ Có thể dùng: Amoxicilin-clavulanat: người lớn uống 1 viên 500mg/125mg 

(amoxicilin-clavulanat) x 3 lần/ngày. Trẻ em dùng liều 40 - 80 mg/kg/ngày, chia 3 

lần/ngày. 



 
 

+ Thời gian dùng kháng sinh từ 7 -10 ngày tùy theo mức độ đáp ứng kháng sinh và 

mức độ nhiễm khuẩn cấp tính. 

- Các điều trị phối hợp: Có thể phải chích tháo mủ túi lệ, giảm phù nề, giảm đau. 

- Sau khi qua đợt viêm cấp, bệnh chuyển sang trạng thái viêm mạn tính. 

Để điều trị các trường hợp viêm túi lệ mạn tính, cần phải làm cho đường lệ thông sang 

mũi bằng bơm thông lệ đạo hoặc mổ nối thông túi lệ mũi. Nếu không khỏi, cần phải 

cắt túi lệ để loại trừ hoàn toàn viêm túi lệ mạn tính. 

5. DỰ PHÒNG 

Điều trị sớm các trường hợp tắc ống lệ mũi là biện pháp có hiệu quả để phòng viêm 

túi lệ mãn. Các trường hợp viêm túi lệ mãn được điều trị sớm thì sẽ tránh được biến 

chứng viêm túi lệ cấp. 
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Chương IX 

VIÊM MÀNG NÃO 

VIÊM MÀNG NÃO MỦ 

1. ĐẠI CƯƠNG 

- Viêm màng não mủ (VMNM) là tình trạng nhiễm khuẩn cấp tính của màng não do 

căn nguyên vi khuẩn gây nên. 

- Trên lâm sàng, bệnh biểu hiện bằng triệu chứng sốt và có hội chứng màng não, đôi 

khi có biểu hiện của ổ nhiễm khuẩn khởi điểm (đường vào). Hiện nay, việc điều trị 

VMNM vẫn còn phức tạp và tiên lượng dè dặt. 

2. NGUYÊN NHÂN 



 
 

Căn nguyên hay gặp ở trẻ em là Hemophilus influenzae typ b (Hib), phế cầu và não 

mô cầu, ở người trưởng thành là phế cầu, não mô cầu và liên cầu. Ngoài ra, cần chú ý 

căn nguyên Listeria monocytogenes có thể gặp ở trẻ sơ sinh và người già. 

3. CHẨN ĐOÁN 

3.1. Lâm sàng 

Bệnh khởi phát và diễn biến từ vài giờ đến vài ngày, với biểu hiện: 

a) Sốt 

b) Hội chứng màng não: 

- Cơ năng: Nhức đầu, nôn vọt, táo bón (trẻ em thường tiêu chảy) 

- Thực thể: Có một hoặc nhiều dấu hiệu: 

+ Gáy cứng. 

+ Kernig (hoặc brunzinski). 

+ Tăng cảm giác (sợ ánh sáng - nằm tư thế cò súng). 

+ Thay đổi ý thức (kích thích, ngủ gà, lú lẫn....). 

+ Các dấu hiệu ít gặp hơn: liệt khu trú, co giật, phù gai thị, tăng huyết áp, nhịp tim 

châm (liên quan với phù não nặng). 

c) Dấu hiệu gợi ý căn nguyên: Ban hoại tử, chấn thương hoặc phẫu thuật sọ não, 

khuyết tật Tai - Mũi - Họng. 

d) Các cơ địa đặc biệt như trẻ sơ sinh, suy giảm miễn dịch, kiệt bạch cầu, có bệnh 

kèm theo, thường có bệnh cảnh lâm sàng nặng hơn. 

3.2. Cận lâm sàng 

a) Xét nghiệm máu: Các chỉ số viêm tăng (như bạch cầu, CRP và procalcitonin). 

b) Dịch não tủy (DNT): 

- Màu sắc thường không trong (ám khói, thậm chí đục) và áp lực tăng. 

- Số lượng bạch cầu và tỷ lệ bạch cầu trung tính tăng, có thể có bạch cầu đa nhân thoái 

hóa. 

- Protein tăng (>1g/l), Glucose < 2,2 mmol/l; Glucose DNT/máu < 0,3 mmol/l. 

- Xác định vi khuẩn: Dựa vào nhuộm Gram (dương tính 60 - 90%), cấy, PCR. 



 
 

c) Xét nghiệm để hỗ trợ chẩn đoán: XQ phổi, chụp CT và MRI sọ não, cấy máu, sinh 

hóa máu và các xét nghiệm khác tùy thuộc vào cơ địa (bệnh kèm theo...). 

4. ĐIỀU TRỊ 

4.1. Nguyên tắc điều trị 

- Điều trị kháng sinh kịp thời theo phác đồ kinh nghiệm và đổi kháng sinh thích hợp 

khi có kết quả kháng sinh đồ. 

- Điều trị hỗ trợ tích cực. 

- Phát hiện và xử trí sớm các biến chứng. 

4.2. Điều trị ban đầu 

- Kháng sinh: Dùng theo phác đồ kinh nghiệm khi chưa có kết quả vi sinh (xem Bảng 

II.19). 

- Liều kháng sinh: Khuyến cáo trên người bệnh viêm màng não có chức năng gan thận 

bình thường (xem Bảng II.20). 

Chú ý: 

+ Hạ nhiệt: Bằng paracetamol 15 mg/kg/lần, không quá 60 mg/kg/ngày. 

+ Dexamethason 0,6 mg/kg/ngày, tiêm 4 ngày (cùng hoặc trước kháng sinh 15 phút). 

+ Chống phù não (Manitol 1g/kg/6giờ, nằm đầu cao 30o), bù nước và điện giải. 

+ Phòng co giật bằng Barbituric 5 - 20 mg/kg/ngày (uống). Cắt cơn giật bằng 

diazepam 0,1 mg/kg (pha với 2ml NaCl 0.9%) tiêm TM đến khi ngừng giật. 

+ Không khuyến cáo dùng meropenem cho trẻ dưới 3 tháng tuổi. 

Bảng II.19. Phác đồ kháng sinh kinh nghiệm khi chưa có kết quả vi sinh 

Lứa tuổi Căn nguyên thường gặp Kháng sinh ưu tiên Kháng sinh thay thế 

0 - 4 tuần 

tuổi 

Vi khuẩn đường ruột, S. 

agalactiae, Listeria. 

Cefotaxim + 

Ampicilin 

Ampicilin* + 

Aminoglycosid 

1 tháng - 3 

tháng. 

Hib, phế cầu, não mô cầu, 

S.agalactiae, E.coli, 

Listeria. 

Ampicilin* + 

Ceftriaxon (hoặc 

Cefotaxim) 

Vancomycin + 

Ceftriaxon (hoặc 

Cefotaxim) 



 
 

3 tháng - 18 

tuổi. 

Hib, phế cầu, não mô cầu. Ceftriaxon (hoặc 

Cefotaxim) 

Vancomycin + 

Ceftriaxon (hoặc 

Cefotaxim) 

18 - 50 tuổi Phế cầu, liên cầu, não mô 

cầu 

Ceftriaxon (hoặc 

Cefotaxim) 

Vancomycin + 

Ceftriaxon (hoặc 

Cefotaxim) 

Trên 50 tuổi. Phế cầu, não mô cầu, 

Listeria, kị khí Gram-âm 

Ceftriaxon (hoặc 

Cefotaxim) 

Ampicilin* + Ceftriaxon 

(hoặc Cefotaxim) 

Suy giảm 

miễn dịch. 

Phế cầu, não mô cầu, 

Listeria, kị khí Gram-âm 

Ampicilin + 

Ceftazidim 

Vancomycin + 

Ampicilin* + Ceftazidim 

Chấn 

thương, 

phẫu thuật, 

dò DNT 

Phế cầu, tụ cầu, kị khí 

Gram- âm 

Ceftazidim + 

Vancomycin 

Ceftazidim + 

Vancomycin Meropenem 

Chú ý: 

* chọn Ampicilin khi nghi ngờ Listeria. 

**Aminoglycosid (gentamicin hoặc amikacin). 

 

Bảng II.20. Liều kháng sinh khuyến cáo trên người bệnh viêm màng não có chức 

năng gan thận bình thường 

Thuốc kháng 

sinh 

Tổng liều hàng ngày (giờ cho mỗi liều) 

Trẻ sơ sinh tính theo ngày tuổi  

0-7a 8-28a Trẻ em Người lớn 

Amikacinb 15-20 mg/kg 

(12) 

30 mg/kg (8) 20-30 mg/kg (8) 15 mg/kg (8) 

Ampicilin 150 mg/kg (8) 200 mg/kg (6-8) 300 mg/kg (6) 12 g (4) 

Cefepim … … 150 mg/kg (8) 6 g (8) 

Cefotaxim 100-150 mg/kg 

(8-12) 

150-200 mg/kg 

(6-8) 

225-300mg/kg 

(6-8) 

8-12g (4-6) 



 
 

Ceftazidim 100-150 mg/kg 

(8-12) 

150 mg/kg (8) 150 mg/kg (8) 6 g (8) 

Ceftriaxon … … 80-100 mg/kg 

(12-24) 

4 g (12-24) 

Chloramphenicol 25 mg/kg (24) 50 mg/kg (12-

24) 

75-100 mg/kg (6) 4-6 g (6)c 

Ciprofloxacind … … … 800-1200 mg (8-

12) 

Gentamicinb 5 mg/kg (12) 7.5 mg/kg (8) 7.5 mg/kg (8) 5 mg/kg (8) 

Meropenemd … … 30 - 120 mg/kg 

(8) g 

6 g (8) 

Oxacilin 75 mg/kg (8-

12) 

150-200 mg/kg 

(6-8) 

200 mg/kg (6) 9-12 g (4) 

Penicilin G 0.15 mU/kg (8-

12) 

0.2 mU/kg (6-8) 0.3 mU/kg (4-6) 24 mU (4) 

Rifampin … 10-20 mg/kg 

(12) 

10-20 mg/kg (12-

24)e 

600 mg (24) 

Tobramycinb 5 mg/kg (12) 7.5 mg/kg (8) 7.5 mg/kg (8) 5 mg/kg (8) 

Vancomycinf 20-30 mg/kg 

(8-12) 

30-45 mg/kg (6-

8) 

60 mg/kg (6) 30-45 mg/kg (8-

12) 

Chú thích: 

a Trẻ sơ sinh non tháng - nhẹ cân (< 2kg) được khuyến cáo dùng liều thấp hơn và 

khoảng cách dài hơn 

b Cần giám sát nồng độ đỉnh và nồng độ đáy (nếu có điều kiện). 

c Viêm màng não do phế cầu được khuyến cáo dùng liều cao hơn. 

d Chỉ sử dụng khi các kháng sinh khác không hiệu quả. 

e Liều tối đa trong ngày 600mg 

f Nồng độ duy trì thấp nhất trong máu là 15-20 mg/ml (nếu có điều kiện) 

g Không khuyến cáo sử dụng Meropenem cho trẻ dưới 3 tháng tuổi. 



 
 

 

4.3. Theo dõi điều trị 

- Khi có kết quả nhuộm Gram cần điều chỉnh ngay kháng sinh phù hợp: 

+ Cầu khuẩn Gram-dương: Ceftriaxon hoặc Cefotaxim + Vancomycin. 

+ Cầu khuẩn Gram-âm: Penicilin G. 

+ Trực khuẩn Gram-dương: Ampicilin + Aminoglycosid. 

+ Trực khuẩn Gram-âm: Ceftriaxon + Aminoglycosid. 

- Khi có kết quả cấy: Thay đổi kháng sinh theo kháng sinh đồ. 

- Nếu không có kết quả cấy, hoặc lâm sàng không cải thiện cần xét nghiệm lại DNT 

sau 48 giờ điều trị. DNT không cải thiện cần đổi sang phác đồ thay thế. 

- Hội chẩn ngoại: Nếu có khuyết tật, biến chứng (khi bệnh đã ổn định), hoặc chấn 

thương. 

4.4. Thời gian điều trị 

- Não mô cầu 7 ngày, Hib 10 ngày, phế cầu 14 ngày, các trực khuẩn và vi khuẩn kị 

khí Gram-âm, liên cầu, tụ cầu là 3 tuần. 

- Hoặc trung bình: Đủ 10 - 14 ngày và đã hết sốt 3 ngày. 

5. PHÒNG BỆNH 

- Hóa dự phòng: Cho người tiếp xúc trực tiếp với người bệnh (chăm sóc). 

+ Hib: Uống Rifampicin 20mg/kg/ngày (trẻ sơ sinh 10 mg/kg/ngày) x 4 ngày, hoặc 

tiêm bắp Ceftriaxon cho trẻ em 125 mg/ngày, người lớn 250 mg/ngày trong 2 ngày. 

+ Não mô cầu: Rifampicin 10 mg/kg/ngày x 2 ngày, hoặc tiêm bắp Ceftriaxon 125 mg 

cho trẻ em, người lớn 250 mg một lần duy nhất. 

Chú ý: Không dùng Rifampicin cho phụ nữ có thai. 

- Tiêm phòng: 

+ Vaccine Hib: trẻ < 1 tuổi: Tiêm 2 liều cách nhau 2 tháng; 1 - 5 tuổi: tiêm 1 liều. 

+ Não mô cầu nhóm A và C: Tiêm trong vùng đang có dịch xảy ra. 

TỪ VIẾT TẮT TRONG BÀI 

VMNM  Viêm màng não mủ 

DNT  Dịch não tủy 



 
 

ANC  Absolute Neutrophil Count - ANC (số lượng tuyệt đối của bạch cầu hạt trung 

tính) 

MASSC  Multinational Association for Supportive Care in Cancer 

IDSA  Infectious Disease Society of America 

 

Chương X 

NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU 

VIÊM THẬN BỂ THẬN CẤP 

1. ĐẠI CƯƠNG 

- Viêm thận bể thận cấp (VTBT cấp) là tình trạng nhiễm khuẩn cấp tính các đài thận, 

bể thận, niệu quản và nhu mô thận hay còn gọi là nhiễm khuẩn đường tiết niệu trên. 

- Nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn gây nên theo đường ngược dòng từ bàng quang 

lên niệu quản rồi đến đài bể thận, hoặc do đường máu đưa đến khi có nhiễm khuẩn 

huyết. Vi khuẩn gây bệnh thường gặp là Gram-âm... 

2. NGUYÊN NHÂN 

a) Vi khuẩn gây bệnh: 

- Vi khuẩn Gram-âm: thường gặp nhất là E. coli (70- 80%), Klebsiella, Proteus 

mirabilis, Enterobacter... 

- Vi khuẩn Gram-dương: Ít gặp dưới 10%: Enterococcus, Staphylococcus... 

b) Nguyên nhân thuận lợi: 

- Nhiễm khuẩn tiết niệu ngược dòng gặp trong trường hợp trào ngược bàng quang - 

niệu quản, sau khi soi bàng quang - niệu quản, chụp thận ngược dòng (UPR). 

- Sau phẫu thuật hệ tiết niệu. 

- Tắc nghẽn đường tiết niệu do sỏi, khối u, hội chứng chỗ nối, xơ sau phúc mạc, hẹp 

bể thận niệu quản và có thai… 

- Có ổ viêm khu trú: viêm bàng quang, viêm tuyến tiền liệt, viêm trực tràng, viêm ruột 

thừa, viêm phần phụ... 

3. CHẨN ĐOÁN 

a) Lâm sàng: 



 
 

- Bệnh thường xuất hiện đột ngột với những biểu hiện sau: 

+ Hội chứng nhiễm khuẩn: sốt cao rét run, có thể thành cơn 39 - 40oC, kèm theo đau 

đầu và mệt mỏi, môi khô lưỡi bẩn, có thể mất nước do sốt cao. Nếu không phát hiện 

và điều trị kịp thời sẽ bị sốc nhiễm khuẩn. 

+ Hội chứng bàng quang cấp: đái buốt, đái rắt, đái khó, đái máu, đái đục, đái mủ là 

những dấu hiệu sớm trước khi có biểu hiện VTBT cấp. 

+ Đau: Đau hông lưng, mạng sườn nhiều, có cảm ứng khi sờ vào, thường đau một 

bên, hiếm khi hai bên. Có thể xuất hiện cơn đau quặn thận. 

+ Vỗ hông lưng (+): dấu hiệu lâm sàng hay gặp trong VTBT cấp. 

+ Chạm thận bập bềnh thận (+/-), có thể sờ thấy thận to. 

b) Cận lâm sàng: 

- Công thức máu: số lượng bạch cầu tăng rõ rệt, đặc biệt tăng bạch cầu đa nhân trung 

tính. 

- Cấy máu cấp: nếu sốt cao > 39 - 40oC kèm theo rét run. Hay gặp các trường hợp 

nhiễm khuẩn tiết niệu do vi khuẩn Gram-âm E. coli, ít gặp hơn là Enterobacter, 

Klebsiella, Proteus và Pseudomonas. 

- Xét nghiệm đánh giá chức năng thận (Mức lọc cầu thận) để giúp điều chỉnh liều 

kháng sinh phù hợp. 

- Protein niệu <1g/24h. 

- Tế bào niệu: có tế bào mủ, nhiều tế bào bạch cầu, hồng cầu. 

- Cấy VK niệu (+) ≥ 100 000 VK/ml nước tiểu (giữa dòng), cũng có khi 

(-). Trường hợp cơn đau không điển hình, cần phải cấy VK niệu để xác định chẩn 

đoán và có kháng sinh đồ cho điều trị. 

- Siêu âm: phát hiện dễ dàng các dấu hiệu giãn đài bể thận, giãn niệu quản, hình ảnh 

sỏi thận - tiết niệu, khối u chèn ép...là nguyên nhân gây VTBT cấp. 

- Chụp bụng không chuẩn bị: nếu nghi ngờ có sỏi thận tiết niệu. 

- Chụp niệu đồ tĩnh mạch (UIV): tiến hành sau khi tình trạng sốt nhiễm khuẩn đã ổn 

định để tìm kiếm nguyên nhân và vị trí gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 



 
 

- Chụp bàng quang: tiến hành sau khi tình trạng nhiễm khuẩn đã được giải quyết nếu 

nghi ngờ có trào ngược bàng quang - thận. 

- Trong những trường hợp khó, có thể phải chỉ định chụp bể thận ngược dòng, chụp 

CT hoặc MRI hệ thận tiết niệu để tìm nguyên nhân gây viêm thận bể thận cấp. 

4. ĐIỀU TRỊ BẰNG KHÁNG SINH 

4.1 Nguyên tắc điều trị 

- Nếu sốt cao rét run cần điều trị nội trú, các trường hợp nhẹ có thể điều trị và theo dõi 

ngoại trú. Cần cấy vi khuẩn niệu, máu (nếu có sốt cao) trước khi bắt đầu dùng kháng 

sinh. Trong khi chờ đợi kết quả cấy vi khuẩn có thể bắt đầu dùng kháng sinh ngay. 

Nếu sau 3 - 5 ngày điều trị, triệu chứng lâm sàng không đỡ cần điều chỉnh kháng sinh 

theo kết quả cấy vi khuẩn và kháng sinh đồ. 

4.2 Điều trị cụ thể 

a) Kháng sinh đường uống 

- Một trong những thuốc kháng sinh được lựa chọn đầu tiên đối với VTBT không biến 

chứng trong 7 - 14 ngày bằng đường uống nếu triệu chứng không nặng: 

+ Amoxicilin: 500 mg x 3 lần/ngày, tối đa 6g/ngày. 

+ Amoxicilin-clavulanat: 500/62,5 mg x 3 viên/ngày, chia 3 lần. 

+ Cephalosporin (thế hệ 2, thế hệ 3): Cefuroxim 250mg x 2 viên/ngày, chia 2 lần cách 

nhau 12h. 

+ Trimethoprim - sulfamethoxazol: 80/400 mg x 4 viên chia 2 lần cách nhau 12 h. 

+ Fluoroquinolon: nhóm này cần lưu ý không sử dụng cho phụ nữ có thai và đang cho 

con bú, không sử dụng cho trẻ em < 15 tuổi, cần giảm liều ở người bệnh suy thận. 

Thận trọng với người bệnh suy gan: 

Ciprofloxacin 250mg - 500 mg x 2 viên, chia 2 lần hoặc 

Norfloxacin 400mg x 2 viên chia 2 lần hoặc 

Ofloxacin 200mg x 2 viên chia 2 lần. 

- Kết hợp giảm đau chống co thắt: drotaverin, hyoscin, metamizol.. 

- Uống nhiều nước hoặc truyền dịch đủ để đảm bảo lượng nước tiểu nhiều ≥ 1500 - 

2000 ml/24h. 



 
 

- Nếu tình trạng lâm sàng không tiến triển tốt (hội chứng nhiễm khuẩn rõ, vẫn sốt, tiểu 

đục, đau, mất nước...…) nên chuyển vào điều trị nội trú hoặc lên tuyến trên. 

b) Kháng sinh đường tiêm: 

- Amoxicilin hoặc ampicilin 1 g x 4 lọ/ngày chia 4 lần tiêm tĩnh mạch x 10 - 14 ngày. 

- Hoặc amoxicilin-clavulanat 875/125 mg x 2 lần/ngày tiêm TM. 

- Hoặc ampicilin-sulbactam 1500 mg x 4 lần/ngày tiêm TM. 

- Hoặc cephalosporin (thế hệ 2, thế hệ 3): 10 - 14 ngày 

+ Cefuroxim 750 mg x 3 lần/ngày tiêm TM. 

+ Hoặc cefotaxim 1g x 3 lần/ngày tiêm TM. 

+ Hoặc ceftriaxon 1g - 2g /ngày tiêm TM. 

+ Hoặc cefoperazon 1-2g x 2 lần/ngày tiêm TM. Hoặc: 

- Imipenem-cilastatin 250 - 500 mg x 4 - 3 lần/ngày. 

- Hoặc meropenem 500 mg x 3 lần/ngày. 

- Hoặc ertapenem 1000 mg x 1 lần/ngày. Hoặc: 

- Fluoroquinolon: 

+ Ciprofloxacin 200 mg - 400 mg x 2 lần/ngày. 

+ Hoặc levofloxacin 250 mg -750 mg x 1 lần/ngày. 

Đối với fluoroquinolon, có thể truyền 3 ngày, sau đó chuyển sang đường uống tiếp. 

Cần lưu ý: Thuốc có thể gây ra rối loạn tiêu hóa như nôn, buồn nôn và không được 

dùng cho phụ nữ có thai, trẻ em dưới 15 tuổi. 

- Kết hợp với 1 thuốc trong các thuốc trên với aminoglycosid tiêm tĩnh mạch (TM) 

hoặc tiêm bắp (TB): Gentamicin hoặc tobramicin 3 - 5 mg/kg/24h. amikacin 15 

mg/kg/24 giờ. Thận trọng với người già, cần giảm 1/2 liều ở người suy thận có mức 

lọc cầu thận dưới 30ml/ph. 

- Nếu cấy nước tiểu có trực khuẩn Gram-âm (-): Cephalosporin thế hệ 3 hoặc 

fluoroquinolon. 

- Nếu cấy nước tiểu có vi khuẩn Gram-dương (+): Amoxicilin/ampcilin 1g x 6 

lần/ngày tiêm TM. Có thể kết hợp với nhóm aminoglycosid để ngăn chặn nguy cơ 



 
 

nhiễm vi khuẩn đường ruột trong khi chờ đợi kết quả cấy máu, nước tiểu và có kháng 

sinh đồ. 

- Nếu không có biến chứng, hết sốt, từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 14 chuyển sang 

kháng sinh đường uống. Kháng sinh duy trì trong 3 tuần kể cả khi diễn biến lâm sàng 

đã được cải thiện nhanh chóng. Cần cấy nước tiểu kiểm tra lại sau 1 tuần ngừng thuốc. 

- Nếu vẫn sốt, vi khuẩn niệu tồn tại 48 giờ đến 72 giờ, hoặc tiếp tục có dấu hiệu nhiễm 

khuẩn sau 3 ngày điều trị, cần tìm kiếm tắc nghẽn, ổ nhiễm khuẩn lan rộng hoặc hình 

thành ổ áp xe thận. Siêu âm, chụp cắt lớp (CT) thận có thể phát hiện được vị trí tắc 

nghẽn và ổ áp xe quanh thận để có chỉ định ngoại khoa dẫn lưu. 

4.3 Ngoài các thuốc kháng sinh cần phối hợp thêm: 

- Bù đủ dịch bằng đường uống và/hoặc đường truyền tĩnh mạch: NaCl 0,9% hoặc 

Ringer 5%, Glucose 5% đảm bảo lượng nước tiểu > 50 ml/giờ. 

- Giảm đau, giãn cơ trơn khi đau: 

+ Phloroglucinol hydrat, trimethylphloroglucinol: viên uống - đặt, ống tiêm x 4 

lần/ngày. 

+ Papaverin hydrochlorid viên uống, ống tiêm x 2-3 lần/ngày. 

+ Tiemonium metylsulfat: viên uống, ống tiêm x 1 - 3 lần/ngày 

4.4 Một số trường hợp không điển hình: 

- Cấy vi khuẩn không mọc: do tắc nghẽn nước tiểu hoàn toàn vi khuẩn không di 

chuyển được hoặc đã dùng kháng sinh trước đó. Chỉ định chụp UIV cấp có thể được 

đặt ra để xác minh chẩn đoán. 

- Diễn biến lâm sàng không thuận lợi mặc dù đã điều trị: tình trạng toàn thân không 

cải thiện hơn, chưa cắt sốt có chỉ định chụp UIV cấp để xem xét điều trị can thiệp 

ngoại khoa. 

4.5 Một số trường hợp cần lưu ý: 

- VTBT cấp ở người có thai: 

+ Thường gặp ở 3 tháng cuối. 

+ Thận trọng khi sử dụng thuốc kháng sinh. Có thể dùng nhóm sulfamid, penicilin 

(amoxicilin). 



 
 

+ Không chỉ định chụp X-quang. 

+ Trường hợp đài bể thận giãn kèm theo không đáp ứng thuốc cần xem xét chụp UIV 

để tìm nguyên nhân gây tắc nghẽn cơ giới và thận trọng chỉ định ngoại khoa. 

+ Mọi thăm dò hình thái khác chỉ tiến hành sau khi đẻ. 

- VTBT cấp tái phát nhiều lần: 

+ Mỗi lần tái phát sẽ làm biến dạng đài thận, tái phát nhiều lần sẽ gây xơ hóa và teo 

nhu mô thận. 

+ Nên điều trị kháng sinh kéo dài để dự phòng tái phát và tìm nguyên nhân. 

- VTBT cấp vô niệu: 

+ Có thể do tắc nghẽn ở thận duy nhất có chức năng hoạt động hoặc do sốc nhiễm 

khuẩn. 

+ Cả hai trường hợp đều rất nặng và tiên lượng tử vong cao. 

+ Giải quyết nguyên nhân tắc nghẽn là chỉ định cấp cứu. 

4.6 Theo dõi sau giai đoạn điều trị: 

- Nếu đáp ứng thuốc tốt và không còn triệu chứng lâm sàng, cấy vi khuẩn sau 5 ngày 

ngừng thuốc nếu không mọc coi như đã khỏi. 

- Nếu không đáp ứng tốt, sau 2 tuần điều trị cần thiết: X-quang, cấy lại nước tiểu để 

xét can thiệp sỏi và áp xe quanh thận nếu có. 

- Nếu không có bất thường ở hệ tiết niệu: điều trị lại bằng kháng sinh khác phối hợp 

trong 2 tuần. 

- Nếu người bệnh tái phát với vi khuẩn cùng loại: tiếp tục điều trị 6 tuần. 

4.7 Điều trị dự phòng: 

- Cần điều trị triệt để khi có nhiễm khuẩn tiết niệu dưới. 

- Điều trị sớm các nguyên nhân gây nghiễm khuẩn tiết niệu, gây tắc nghẽn đường tiết 

niệu. 

- Uống đủ nước hàng ngày, không nhịn tiểu. 

TỪ VIẾT TẮT TRONG BÀI 

UIV  Chụp niệu đồ tĩnh mạch  

UPR  Chụp thận ngược dòng  



 
 

VK  Vi khuẩn 

VTBT  Viêm thận bể thận 
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SỎI THẬN TIẾT NIỆU NHIỄM TRÙNG 

Sỏi thận tiết niệu khá thường gặp, được phát hiện ngày càng nhiều. Tỷ lệ người bệnh 

suy thận do sỏi cũng khá cao. Sỏi thận và niệu quản chiếm đa số (90%), trong đó sỏi 

canxi chiếm chủ yếu 80%, sỏi uric chiếm 10 - 15%. Nam giới gặp nhiều hơn nữ, gấp 

3 lần. Chế độ ăn uống chứa nhiều protein động vật, nhiều canxi, oxalat... là yếu tố 

nguy cơ tạo sỏi. 

1. NGUYÊN NHÂN 

Có nguyên nhân tại chỗ và nguyên nhân toàn thể. 

a) Nguyên nhân tại chỗ: Yếu tố thuận lợi cho tắc nghẽn nước tiểu 

- Do bẩm sinh: Trào ngược bàng quang - niệu quản, bệnh lý chỗ nối bể thận - niệu 

quản, túi thừa hệ tiết niệu, thận móng ngựa, đa nang… 

- Do mắc phải: Chít hẹp đài thận, hẹp niệu quản, hẹp niệu đạo, phì đại tuyến tiền liệt, 

bệnh lý cổ bàng quang… 



 
 

b) Nguyên nhân toàn thể: Do các rối loạn chuyển hóa gây ra sỏi canxi, sỏi uric, sỏi 

oxalat, sỏi cystin. Một số trường hợp do nguyên nhân di truyền. 

c) Do vi khuẩn: Nhiễm khuẩn tiết niệu do các vi khuẩn tiết ra men Urease làm phân 

hủy ure tạo thành amoniac, amoniac bị phân hủy sẽ gây kiềm hóa nước tiểu từ đó dễ 

tạo thành sỏi (sỏi Struvit). 

2. CHẨN ĐOÁN 

2.1. Chẩn đoán xác định 

Chẩn đoán xác định dựa vào tiền sử bệnh, các biểu hiện lâm sàng, xét nghiệm sinh 

hóa máu và nước tiểu, các thăm dò cận lâm sàng như siêu âm, X- quang bụng, UIV, 

CT scan, chụp bể thận ngược dòng, xuôi dòng. 

a) Lâm sàng 

- Khai thác tiền sử, diễn biến bệnh, tiền sử gia đình... 

- Triệu chứng toàn thân: 

Sốt kèm rét run, có thể sốt cao 39 – 40oC trong viêm thận - bể thận cấp, có thể sốc 

nhiễm khuẩn. 

- Triệu chứng cơ năng: Đau là triệu chứng điển hình của sỏi thận tiết niệu do sỏi gây 

tắc nghẽn và di chuyển. Hỏi bệnh sẽ phát hiện: 

+ Đau thận: Đau thắt lưng, đau âm ỉ vùng thắt lưng (sỏi thận). 

+ Đau niệu quản: Cơn đau quặn thận lan xuống dưới kèm dấu hiệu về tiểu tiện (sỏi 

niệu quản). 

+ Đau bàng quang: Ít gặp, thường thành cơn kèm theo dấu hiệu nhiễm khuẩn và rối 

loạn tiểu tiện, có thể lan xuống niệu đạo (sỏi bàng quang). 

+ Đái máu: Đại thể, vi thể, thường kèm theo đau. 

+ Rối loạn tiểu tiện: Đái buốt, rắt, đái mủ… 

+ Dấu hiệu tắc nghẽn: Đái khó ngắt quãng, tắc, thận to ứ nước. 

- Triệu chứng thực thể: 

+ Chạm thận, bập bềnh thận +/-. 

+ Vỗ hông lưng +/-. 

b) Cận lâm sàng 



 
 

- Công thức máu: Bạch cầu tăng, chủ yếu đa nhân tăng. 

- Protein niệu: Protein niệu < 1g/24h khi viêm thận bể thận cấp. 

- Tế bào niệu: Hồng cầu niệu, bạch cầu niệu thường gặp, có thể thấy cặn canxi, 

phosphat, urat… 

- Cấy vi khuẩn niệu (+) khi có nhiễm khuẩn. Thường gặp E. coli, Proteus, Klebsiella… 

- Siêu âm: Phát hiện được sỏi cản quang và không cản quang ở vị trí nhu mô thận, đài 

bể thận, niệu quản 1/3 trên và 1/3 dưới. Phát hiện được, tình trạng sỏi gây tắc nghẽn, 

thận to (hình ảnh ứ nước, ứ mủ bể thận, niệu quản giãn, máu cục bể thận…). 

- Chụp X-quang bụng không chuẩn bị: Có thể thấy sỏi cản quang ở hệ tiết niệu. 

- Chụp UIV: Không thực hiện khi đang nhiễm khuẩn nặng, hoặc khi có suy thận cấp. 

- Chụp ngược dòng (UPR): Nếu không phát hiện được nguyên nhân gây ứ nước thận 

cần chụp UPR, nhưng cảnh báo nguy cơ gây nhiễm khuẩn sau thủ thuật. 

- Chụp bể thận xuôi dòng: Tiến hành khi UPR không thực hiện được ở người bệnh có 

ứ nước bể thận. 

- Chụp cắt lớp vi tính CT: Phân biệt sỏi gây nhiễm khuẩn áp xe nhu mô thận, bể thận 

hay khối u thận tiết niệu. 

- Cấy máu: Nếu sốt cao > 38oC kèm rét run, thường gặp VK Gram-âm như E. coli 

hoặc Gram-dương. 

2.2. Chẩn đoán phân biệt: Một số triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng có thể gặp 

trong các bệnh khác. 

- Phân biệt đái máu: Do sỏi, khối u, lao tiết niệu, viêm bàng quang. 

- Phân biệt trên X-quang: Cản quang ngoài hệ thận tiết niệu, vôi hóa do lao, giãn đài 

bể thận do nguyên nhân không phải do sỏi tiết niệu. 

- Phân biệt biến chứng: Vô niệu và nhiễm khuẩn tiết niệu do nguyên nhân khác. 

- Phân biệt đau: Do sỏi thận tiết niệu, viêm túi mật, ruột thừa, viêm tụy, viêm buồng 

trứng, nang buồng trứng. 

3. ĐIỀU TRỊ 



 
 

- Sỏi thận - tiết niệu có thể gây ra nhiều biến chứng như nhiễm khuẩn tiết niệu, viêm 

thận bể thận cấp - mạn, nặng có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết; đái máu, vô niệu và 

suy thận cấp. 

- Nguyên tắc điều trị: 

+ Điều trị triệu chứng. 

+ Điều trị triệt để. 

3.1 Điều trị triệu chứng bao gồm: 

- Hạ sốt: Paracetamol 500mg x 1-2 viên/lần khi sốt cao > 38oC. Thận trọng có thể gây 

suy gan cấp do thuốc. 

- Điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu (tiểu buốt, rắt, có thể đục): Kháng sinh uống: 

+ Trimethoprim - sulfamethoxazol: 80/400 mg x 4 viên chia 2 lần cách nhau 12 h x 3 

ngày, lưu ý phản ứng dị ứng chậm. 

+ Hoặc nitrofurantoin 100 mg x 4 lần/ngày x 7 ngày 

+ Hoặc amoxicilin: 250-500 mg x 3-6 viên/ngày, chia 3 lần. 

+ Amoxicilin-clavulanat: 500 mg x 3 viên/ngày, chia 3 lần x 3 ngày. Nếu không uống 

được và tình trạng nặng có thể chuyển đường tiêm TM: 1 g x 2 lọ/ngày, chia 2 lần. 

+ Hoặc cephalexin 500mg x 4 viên chia 4 lần/ngày x 10 ngày 

- Giảm đau giãn cơ trơn khi có cơn đau quặn thận: 

+ Drotaverin 40mg x 3 viên/ngày chia 3 lần đường uống. 

+ Spasmaverin 40mg x 4 viên/ngày đường uống, hoặc x 4 ống/ngày đường tiêm 

3.2 Điều trị khi có biến chứng: 

a) Thuốc giảm đau: 

- Phloroglucinol 40 mg x 4 viên/ngày chia 3-4 lần khi đau, đường uống, hoặc x 4 

ống/ngày đường tiêm. 

- Tiemonium 5mg x 1 ống/lần nếu cơn đau quặn thận, đường tiêm. 

b) Kháng sinh: 

- Amoxicilin hoặc ampicilin 1 g x 4 lọ/ngày chia 4 lần tiêm tĩnh mạch x 10 - 14 ngày. 

- Hoặc cephalosporin (thế hệ 2, thế hệ 3): 10 - 14 ngày. 

+ Cefuroxim 250mg x 2 lần/ngày đường uống, hoặc cefuroxim đường tiêm TM. 



 
 

+ Hoặc cefotaxim 1g x 3 lần/ngày tiêm TM. 

+ Hoặc ceftriaxon 1g /ngày tiêm TM. Hoặc: 

- Fluoroquinolon đường uống: trong 3 - 7 ngày, có thể tới 10 ngày 

+ Ciprofloxacin 250mg - 500 mg x 2 lần/ngày. 

+ Hoặc norfloxacin 400 mg x 2 lần/ngày. 

+ Hoặc ofloxacin 200mg x 2 lần/ngày. 

Có thể truyền 3 ngày, sau đó chuyển sang đường uống tiếp. 

Cần lưu ý: Thuốc có thể gây ra rối loạn tiêu hóa như nôn, buồn nôn và không được 

dùng cho phụ nữ có thai, trẻ em dưới 15 tuổi. 

- Viêm thận - bể thận cấp (sốt cao rét run, bạch cầu máu cao, tiểu buốt rắt đục, đau hố 

thận, cấy vi khuẩn máu và niệu dương tính...): Xem bài Viêm thận bể thận cấp. 

c) Cầm máu khi có đái máu toàn bãi: 

- Transamin 500 mg x 2- 4 viên chia 2 lần đường uống, nếu đái máu nặng chuyển sang 

tiêm TM. 

d) Truyền máu cấp cứu nếu đái máu nhiều gây tụt huyết áp. 

e) Điều trị suy thận cấp: Nếu vô niệu cần lọc máu cấp cứu, không trì hoãn khi kali 

máu ≥ 6,5 mmol/l. 

3.3 Điều trị nguyên nhân: Giải phóng tắc và bán tắc do sỏi: 

- Tán sỏi: 

+ Tán ngoài cơ thể: Sỏi < 2 cm ở bể thận, đoạn đầu và cuối niệu quản. 

+ Tán sỏi nội soi qua da: Nhiều sỏi bể thận. 

+ Tán sỏi nội soi laser: Qua đường nội soi bàng quang - niệu quản và bể thận. 

- Lấy sỏi nội soi: Sỏi nhỏ ở niệu quản đoạn dưới, ở bàng quang, ở niệu đạo. 

- Mổ lấy sỏi: Chỉ mổ mở khi sỏi to hoặc sỏi san hô bể thận. Mổ nội soi qua da, qua 

niệu quản áp dụng nhiều ở các nước. 

4. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Tùy thuộc vào kích thước, vị trí của sỏi có thể gặp các biến chứng sau: 

a) Biến chứng cơ học do sỏi di chuyển: 

- Vô niệu - suy thận cấp: Tắc nghẽn cả 2 bên. 



 
 

- Vỡ bể thận hoặc niệu quản do ứ nước: Ít gặp. 

b) Biến chứng nhiễm khuẩn: Viêm thận bể thận cấp, mạn, ứ mủ bể thận, hoại tử thận, 

hoại tử núm thận, suy thận. 

- Nhiễm khuẩn tại nhu mô thận: Viêm thận bể thận cấp biểu hiện sốt cao, đau thắt 

lưng. Nguy cơ nhiễm khuẩn huyết hoặc làm hỏng thận do ứ mủ bể thận nếu không 

điều trị kịp thời. 

- Nhiễm khuẩn tiết niệu không có biểu hiện toàn thân: Sỏi kèm theo nhiễm khuẩn tiết 

niệu, cấy vi khuẩn dương tính, không có sốt, không có hội chứng bàng quang cấp. 

5. DỰ PHÒNG 

- Với bất kỳ loại sỏi nào cũng cần: 

+ Uống nhiều nước, đảm bảo lượng nước tiểu khoảng 1,5 đến 2 lít/ngày. 

+ Điều trị các đợt nhiễm khuẩn, viêm thận bể thận. 

- Đối với sỏi canxi: 

+ Nước dùng cho ăn uống ít thành phần canxi. 

+ Hạn chế ăn thức ăn có nhiều canxi. 

+ Một số thuốc như allopurinol điều trị kéo dài cần được theo dõi cẩn thận. 

- Dự phòng sỏi uric: 

+ Duy trì pH niệu kiềm. 

+ Cho uống bicarbonat natri 5-10g/ngày. 

+ Cho allopurinol 100-300 mg/ngày nếu có tăng axít uric máu. 
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VIÊM NIỆU ĐẠO CẤP KHÔNG DO LẬU 

Viêm niệu đạo cấp có thể do nguyên nhân nhiễm khuẩn, ký sinh trùng, virus hoặc 

nguyên nhân cơ học. 

Viêm niệu đạo cấp có thể là tổn thương đơn độc hoặc phối hợp với viêm bàng quang, 

viêm thận bể thận, viêm tiền liệt tuyến, viêm tinh hoàn và mào tinh hoàn. 

1. NGUYÊN NHÂN 

- Nguyên nhân viêm niệu đạo được chia làm hai nhóm: Viêm niệu đạo do lậu và không 

do lậu. 

- Các nguyên nhân gây viêm niệu đạo không do lậu thường gặp là: 

+ Chlamydia trachomatis 

+ Mycoplasma 

+ Trichomonas vaginalis 

+ Candida albicans 

+ Herpes simplex virus 

+ Streptococcus 

+ Staphylococcus saprophyticus 

+ Escherichia coli. 

2. CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH 

a) Lâm sàng 

- Chẩn đoán xác định có viêm niệu đạo dễ, chủ yếu dựa vào lâm sàng. Soi và cấy dịch 

niệu đạo để biết loại vi khuẩn, nấm giúp lựa chọn kháng sinh. 

+ Có tiền sử mới có quan hệ tình dục từ vài ngày đến vài tuần hoặc không. 

+ Xuất hiện chảy mủ, dịch niệu đạo. 

+ Đái buốt hoặc nóng rát khi đi tiểu. 

b) Xét nghiệm 

- Soi dịch niệu đạo: Nhiều bạch cầu, có thể thấy vi khuẩn, nấm. 

- Cấy dịch niệu đạo hoặc nước tiểu đầu bãi: Có vi khuẩn, nấm. 

- Đối với Chlamydia: Chẩn đoán xác định có thể dựa vào phản ứng huyết thanh dương 

tính, vì nuôi cấy khó khăn. 



 
 

3. ĐIỀU TRỊ 

Tùy từng tác nhân gây bệnh mà vấn đề lựa chọn thuốc điều trị có khác nhau. 

a) Điều trị người bệnh nhiễm Chlamydia 

- Có thể lựa chọn một trong các thuốc sau: 

+ Doxycyclin 100 mg/lần, uống 2 lần/ngày, khoảng cách giữa các lần đưa thuốc 12 

giờ, thời gian dùng thuốc 1 tuần. 

+ Ofloxacin 300 mg/lần, uống 2 lần/ngày, khoảng cách giữa các lần đưa thuốc 12 giờ, 

thời gian dùng thuốc 1 tuần. 

+ Erythromycin 500 mg/lần, uống 4 lần/ngày, khoảng cách giữa các lần đưa thuốc 6 

giờ, thời gian dùng thuốc 1 tuần. 

- Điều trị cho cả người cùng quan hệ tình dục và người bệnh. 

b) Điều trị người bệnh nhiễm Trichomonas 

- Thuốc lựa chọn là metronidazol: 

+ Metronidazol 500 mg/lần, uống 2 lần/ngày, khoảng cách giữa các lần đưa thuốc 12 

giờ, thời gian dùng thuốc 7 ngày. 

- Điều trị cho cả người cùng quan hệ tình dục và người bệnh. 

c) Điều trị người bệnh viêm niệu đạo do nấm 

- Nấm Candida albicans rất thường gặp gây viêm âm đạo. Tuy nhiên viêm niệu đạo 

do nấm ít gặp. 

- Thuốc điều trị chống nấm có thể lựa chọn là: 

+ Fluconazol viên 50 mg, 150 mg. 

+ Itraconazol viên 100 mg 

+ Ketoconazol viên 200 mg 

- Các thuốc chống nấm hiếm khi gây dị ứng. Tác dụng độc với gan, thận đã được ghi 

nhận. Vì vậy cần theo dõi chức năng gan, thận khi dùng thuốc. 

d) Điều trị viêm niệu đạo do các vi khuẩn thông thường: 

- Lựa chọn điều trị tương tự như điều trị viêm bàng quang cấp. Tốt nhất là điều trị dựa 

vào kháng sinh đồ. Nếu không có kết quả cấy vi khuẩn: Lựa chọn một trong các thuốc 



 
 

trong nhóm kháng sinh fluoroquinolon, beta-lactam, trimethoprim-sulfamethoxazol 

với liệu trình ngắn từ 3 - 5 ngày. 

- Cần giữ vệ sinh bộ phận sinh dục ngoài và điều trị phối hợp viêm âm đạo. 

e) Điều trị viêm niệu đạo cấp phối hợp với viêm tiền liệt tuyến, viêm tinh hoàn  

Những tình trạng viêm phối hợp này thường nặng hơn so với viêm niệu đạo cấp thông 

thường. Điều trị như điều trị viêm tiền liệt tuyến, viêm tinh hoàn. 

4. TIÊN LƯỢNG 

Viêm niệu đạo cấp thường khỏi hẳn nếu được điều trị từ sớm và đúng. 

Nếu không được điều trị từ sớm có thể dẫn tới viêm bàng quang hoặc viêm thận bể 

thận. 
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VIÊM BÀNG QUANG CẤP 

Viêm bàng quang cấp là tình trạng nhiễm khuẩn cấp tính tại bàng quang. Biểu hiện 

lâm sàng thường có hội chứng bàng quang rõ với đái buốt, đái rắt, có thể có đái máu, 

đái mủ ở cuối bãi. Xét nghiệm nước tiểu có bạch cầu niệu và vi khuẩn niệu. Bệnh 

thường gặp ở nữ với tỷ lệ nữ/nam= 9/1. 

1. NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH 



 
 

a) Các loại vi khuẩn thường gặp: 

Vi khuẩn Gram-âm chiếm khoảng 90%, vi khuẩn Gram-dương chiếm khoảng 10%. 

Thường gặp là: 

- Escherichia coli: 70 - 80% người bệnh. 

- Proteus mirabilis: 10 - 15% người bệnh. 

- Klebsiella: 5 - 10% người bệnh. 

- Staphylococus saprophyticus: 5 - 10% người bệnh. 

- Pseudomoras aeruginosa: 1 - 2% người bệnh. 

- Staphylococus aureus: 1 - 2% người bệnh. 

b) Nguyên nhân thuận lợi: 

- Phì đại lành tính hoặc u tuyến tiền liệt. 

- Sỏi, u bàng quang. 

- Hẹp niệu đạo, hẹp bao qui đầu. 

- Đái tháo đường. 

- Có thai. 

- Đặt sonde dẫn lưu bàng quang hoặc can thiệp bàng quang, niệu đạo. 

2. CHẨN ĐOÁN 

2.1. Chẩn đoán xác định: Dựa vào lâm sàng và cận lâm sàng. 

a) Lâm sàng: 

- Có hội chứng bàng quang rõ với đái buốt, đái rắt, có thể đái máu, đái mủ cuối bãi. 

- Có thể có đau nhẹ vùng trên khớp mu khi bàng quang căng. 

- Đôi khi triệu chứng không điển hình, chỉ có nóng rát khi đi tiểu hoặc đái rắt. 

- Thường không sốt hoặc chỉ sốt nhẹ ( nhiệt độ < 38oC ). 

b) Cận lâm sàng: 

- Xét nghiệm nước tiểu: 

+ Bạch cầu niệu dương tính từ (++) đến (+++) (≥ 104 bạch cầu/ml), có bạch cầu đa 

nhân thoái hóa. 

+ Vi khuẩn niệu ≥ 105/ml nước tiểu. Tuy nhiên chỉ cần cấy nước tiểu khi có nguyên 

nhân thuận lợi, điều trị thông thường không đáp ứng, tái phát hoặc nam giới. 



 
 

+ Không có protein niệu trừ khi có đái máu, đái mủ đại thể. 

- Xét nghiệm máu: 

+ Thường không cần xét nghiệm. 

+ Bạch cầu máu thường không cao. 

3. ĐIỀU TRỊ 

3.1. Nguyên tắc điều trị: 

- Điều trị chống nhiễm khuẩn. 

- Điều trị loại bỏ nguyên nhân thuận lợi. 

- Điều trị dự phòng tái phát. 

3.2. Điều trị cụ thể: 

a) Thể viêm bàng quang cấp thông thường: 

Có thể dùng một trong những thuốc sau: 

- Trimethoprim - sulfamethoxazol: viên 80/400 mg, uống 1 viên/lần, 2 lần/ngày cách 

nhau 12 giờ trong 3 - 5 ngày. 

- Cephalexin: viên 500 mg, uống 1 viên/lần, 2 lần/ngày cách nhau 12 giờ trong 5 ngày. 

- Nitrofurantoin: viên 100 mg, uống 1 viên/lần, 2 lần/ngày cách nhau 12 giờ trong 5 

ngày. 

- Amoxicilin-clavulanat: viên 500/125 mg, uống 1 viên/lần, 2 lần/ngày cách nhau 12 

giờ trong 5 ngày. 

- Nhóm fluoroquinolon không phải là lựa chọn đầu tay trừ khi điều trị các kháng sinh 

khác đã thất bại. Thuốc thường được chọn là norfloxacin 400 mg, uống mỗi lần 1 viên 

cách nhau 12 giờ trong 3 - 5 ngày. 

b) Viêm bàng quang cấp ở phụ nữ có thai: 

Có thể dùng một trong những thuốc sau: 

- Cephalexin: Viên 500 mg, uống 1 viên/lần, 2 lần/ngày cách nhau 12 giờ trong 5 - 7 

ngày. 

- Nitrofurantoin: Viên 100 mg, uống 1 viên/lần, 2 lần/ngày trong 5 - 7 ngày. 

- Amoxicilin-clavulanat: Viên 500/125 mg, uống 1 viên/lần, 2 lần/ngày trong 5 - 7 

ngày. 



 
 

- Nếu cấy có vi khuẩn niệu (+), lựa chọn theo kháng sinh đồ, vẫn cần chú ý thuốc 

chống chỉ định ở phụ nữ có thai. 

c) Viêm bàng quang cấp ở nam giới: 

- Điều quan trọng là cần tìm nguyên nhân liên quan như viêm tuyến tiền liệt, viêm 

tinh hoàn, mào tinh hoàn… để có lựa chọn kháng sinh và thời gian điều trị cho thích 

hợp. Khi chưa rõ có nguyên nhân liên quan, thời gian dùng thuốc cũng nên kéo dài 

hơn. 

- Điều trị thông thường như sau: 

+ Trimethoprim - sulfamethoxazol: Viên 80/400 mg, uống 1 viên/lần, 2 lần/ngày trong 

14 ngày. 

+ Cephalexin: Viên 500 mg, uống 1 viên/lần, 2 lần/ngày trong 14 ngày. 

+ Amoxicilin-clavulanat: Viên 500/125mg, uống 1 viên/lần, 2 lần/ngày trong 14 ngày. 

+ Nếu phát hiện được các nguyên nhân như: viêm tuyến tiền liệt cấp hoặc mạn tính… 

sẽ có phác đồ điều trị riêng. 

d) Điều trị viêm bàng quang cấp có nguyên nhân thuận lợi: 

- Loại bỏ các nguyên nhân gây tắc đường bài niệu. 

- Thời gian dùng kháng sinh nên kéo dài từ 7 - 10 ngày. 

đ) Uống đủ nước: 

Nên uống đủ nước để lượng nước tiểu ít nhất đạt > 1,5 lít/24 giờ. Không nhịn tiểu quá 

6 giờ. 

e) Tác dụng phụ và tương tác thuốc: 

- Nhóm fluoroquinolon: Không dùng nhóm quinolon cho phụ nữ có thai, cho con bú, 

trẻ em dưới 15 tuổi, người có tiền sử co giật và có tiền sử dị ứng với thuốc. Thận trọng 

dùng pefloxacin ở người bệnh có suy gan nặng. 

- Nhóm beta-lactam: Thuốc có khả năng gây sốc phản vệ nên chống chỉ định khi có 

tiền sử dị ứng với penicilin hoặc các thuốc trong nhóm. Giảm liều khi mức lọc cầu 

thận < 30 ml/phút đối với những sản phẩm có acid clavulanic và sulbactam. 

- Nhóm aminoglycosid: Thuốc gây độc với thận và tai. Vì vậy cần theo dõi chức năng 

thận và giảm liều khi có suy thận. 



 
 

- Nhóm sulfamid: Thuốc ít có tác dụng phụ. Đôi khi có phản ứng dị ứng nặng kiểu hội 

chứng Steven-Johnson, giảm bạch cầu hạt. Chống chỉ định dùng thuốc khi có suy gan, 

suy thận nặng, phụ nữ có thai, quá mẫn cảm với thuốc. 

4. TIÊN LƯỢNG 

- Đối với thể viêm bàng quang cấp thông thường: Có tiên lượng tốt, bệnh thường khỏi 

hẳn sau một liệu trình kháng sinh ngắn phù hợp. Tuy nhiên vi khuẩn vẫn có khả năng 

ngược dòng lên niệu quản, bể thận, thận gây viêm thận, bể thận cấp, một tình trạng 

cấp cứu nội khoa. Bệnh cũng có thể tái phát. Nếu viêm tái phát từ 4 lần trở lên trong 

1 năm thì cần có thái độ điều trị dự phòng. Khi viêm kéo dài hoặc hay tái phát để lại 

nhiều sẹo xơ được chẩn đoán là viêm bàng quang mạn tính. 

- Đối với thể viêm bàng quang cấp có nguyên nhân thuận lợi biến chứng thì tiên lượng 

dè dặt hơn. Bên cạnh việc điều trị kháng sinh chống nhiễm khuẩn, cần điều trị loại bỏ 

nguyên nhân thuận lợi nếu có thể điều trị được thì mới có tiên lượng tốt. Liệu pháp 

kháng sinh chống nhiễm khuẩn đòi hỏi dài ngày hơn. 
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Chương XI 

SỬ DỤNG KHÁNG SINH CHO NGƯỜI BỆNH SUY GIẢM MIỄN DỊCH 



 
 

SUY GIẢM MIỄN DỊCH (GIẢM BẠCH CẦU HẠT TRUNG TÍNH VÀ SAU 

GHÉP TỦY) 

1. ĐỊNH NGHĨA 

- Hóa trị liệu và ghép tế bào gốc tạo máu cho người bệnh ung thư gây ra tình trạng 

giảm bạch cầu hạt trung tính, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn nặng ở những người 

bệnh này. Mức độ cũng như thời gian giảm bạch cầu hạt trung tính phụ thuộc vào độ 

mạnh của phác đồ hóa trị liệu. Giảm bạch cầu hạt trung tính sâu, kéo dài thường gặp 

ở các người bệnh ghép tế bào gốc đồng loại (giai đoạn trước mọc mảnh ghép) và người 

bệnh lơ xê mi (leukemia) cấp điều trị hóa chất phác đồ tấn công. 

- Sốt: Khi nhiệt độ đo ở miệng của người bệnh > 38oC tại một thời điểm bất kỳ hoặc 

> 38oC liên tục ít nhất một giờ đồng hồ. 

- Giảm bạch cầu hạt trung tính: Số lượng tuyệt đối của bạch cầu hạt trung tính 

(Absolute Neutrophil Count - ANC) < 500 tế bào/µl. 

2. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG 

- Ở những người bệnh giảm bạch cầu hạt trung tính, đáp ứng viêm thường không đầy 

đủ, do đó tình trạng nhiễm khuẩn nặng có thể chỉ biểu hiện bằng các triệu chứng dấu 

hiệu kín đáo. 

- Sốt có thể là dấu hiệu duy nhất của nhiễm khuẩn trên các người bệnh này. Ít nhất 

50% người bệnh sốt giảm bạch cầu hạt trung tính có nhiễm khuẩn kín đáo hoặc biểu 

hiện rõ trên lâm sàng. Ít nhất 20% người bệnh giảm bạch cầu hạt trung tính < 100 tế 

bào/µl bị nhiễm khuẩn huyết. Tình trạng nhiễm khuẩn có thể tiến triển rất nhanh, dẫn 

đến tụt huyết áp và/hoặc các biến chứng đe dọa tính mạng người bệnh. Việc phát hiện 

sớm nhiễm khuẩn ở người bệnh giảm bạch cầu hạt trung tính và sử dụng kháng sinh 

theo kinh nghiệm sớm, thích hợp là vô cùng quan trọng nhằm tránh quá trình tiến triển 

thành nhiểm khuẩn nặng và sốc nhiễm khuẩn. 

- Bạch cầu hạt trung tính giảm càng nặng thì nguy cơ nhiễm khuẩn càng cao. Người 

bệnh có ANC giảm < 500 tế bào/µl có nguy cơ nhiễm khuẩn cao hơn rõ rệt so với khi 

ANC < 1000 tế bào/µl, và khi ANC < 100 tế bào/µl thì nguy cơ nhiễm khuẩn nặng 

cao hơn nhiều so với người bệnh có ANC < 500 tế bào/µl. Thời gian giảm bạch cầu 



 
 

hạt trung tính cũng là một yếu tố quan trọng liên quan chặt chẽ với tình trạng nhiễm 

khuẩn nặng. Những người bệnh giảm bạch cầu hạt trung tính > 7 ngày có nguy cơ 

nhiễm khuẩn cao hơn nhiều nhóm giảm dưới 7 ngày. 

- Trước một người bệnh có sốt giảm bạch cầu hạt trung tính, cần thăm khám kỹ càng 

các cơ quan dễ bị nhiễm khuẩn: Miệng, họng, thực quản, phổi, vùng hậu môn sinh 

dục, da và vị trí đường vào của catheter. 

3. PHÂN TẦNG NGUY CƠ 

- Việc phân tầng nguy cơ là cần thiết, giúp cho người bác sỹ tiên lượng, quyết định 

biện pháp và thời gian điều trị thích hợp. 

- Nhóm nguy cơ thấp: Người bệnh có ANC < 500 tế bào/µl trong thời gian không quá 

7 ngày và không có các bệnh lý khác kèm theo hoặc không có biểu hiện rối loạn chức 

năng gan, thận. 

- Nhóm nguy cơ cao: Người bệnh có 1 trong các tiêu chuẩn sau: 

+ Người bệnh có ANC < 500 tế bào/µl kéo dài trên 7 ngày. 

+ Có bệnh lý khác kèm theo. 

+ Có rối loạn chức năng gan, thận. 

+ Điểm MASSC < 21 điểm (Multinational Association for Supportive Care in 

Cancer). 

- Những người bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao bắt buộc phải được điều trị kháng sinh 

đường tĩnh mạch và theo dõi sát trong thời gian nằm viện. 

4. CÁC XÉT NGHIỆM CẦN THIẾT 

- Cấy máu khi sốt: Trước khi sử dụng kháng sinh, cấy từ 2 vị trí (1 vị trí ở tĩnh mạch 

ngoại biên, 1 vị trí từ catheter nếu có). 

- Cấy nước tiểu, cấy dịch nếu nghi ngờ nguồn nhiễm khuẩn. 

- Tổng phân tích tế bào máu. 

- Chức năng gan, thận, điện giải đồ. 

- Thăm dò chẩn đoán hình ảnh: Chụp X-quang phổi, chụp cắt lớp vi tính nếu cần. 

5. ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH 



 
 

a) Nguyên tắc: Phải coi tình trạng nhiễm khuẩn trên người bệnh giảm bạch cầu hạt 

trung tính như một cấp cứu nội khoa. Sử dụng kháng sinh phổ rộng, liều cao càng sớm 

càng tốt, lý tưởng nhất là trong vòng 60 phút khi có dấu hiệu sốt hoặc nhiễm khuẩn 

(điều chỉnh liều theo chức năng gan thận). Mục tiêu là phải bao phủ được hầu hết các 

tác nhân vi khuẩn gây bệnh. Khi có kết quả nuôi cấy vi khuẩn, cần điều chỉnh kháng 

sinh theo kháng sinh đồ. 

Bảng II.21. Một số chủng vi khuẩn thường gặp ở người bệnh sốt giảm bạch cầu 

hạt trung tính 

Gram-âm Gram-dương 

Escherichia coli Coagulase - negative staphylococci 

Klebsiella spp. Staphylococcus aureus 

Enterobacter Enterococcus spp. 

Pseudomonas aeruginosa Viridans group streptococci 

Acinetobacter spp. Streptococcus pneumoniae 

Proteus spp. Streptococcus pyogenes 

Stenotrophomonas maltophila Listeria monocytogenes 

b) Phác đồ sử dụng kháng sinh cho người bệnh sốt giảm bạch cầu hạt trung tính có 

nguy cơ cao (theo khuyến cáo của IDSA - Infectious Diseases Society of America): 

- Có thể khởi đầu bằng 1 trong các thuốc sau: 

+ Ceftazidim: 2g mỗi 8 giờ. 

+ Cefepim: 2g mỗi 8 giờ. 

+ Piperacilin-tazobactam: 4,5g mỗi 6 giờ. 

+ Imipenem-cilastatin: 500mg mỗi 6 giờ hoặc 1g mỗi 8 giờ. 

+ Meropenem: 1g mỗi 8 giờ. 

- Hoặc kết hợp thêm với một trong các nhóm: 

+ Aminoglycosid: Amikacin, gentamicin, tobramycin (cần lưu ý giảm liều đối với các 

người bệnh suy thận, liều cụ thể căn cứ vào độ thanh thải creatinin). 

+ Flouroquinolon: Ciprofloxacin 400 mg mỗi 8 giờ, levofloxacin 750 mg mỗi 24 giờ, 

moxifloxacin 400 mg mỗi 24 giờ. 



 
 

+ Vancomycin: 1g mỗi 12 giờ (dùng trong trường hợp nhiễm khuẩn da, phần mềm, 

chân catheter, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết liên quan đến vi khuẩn Gram-dương). 

+ Teicoplanin: 400mg mỗi 12 giờ cho trường hợp nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn 

Gram-dương, đặc biệt là tụ cầu vàng kháng methicilin và cephalosporin. 

+ Colistin: 6.000.000 đơn vị (tương đương 200mg colistin base) mỗi 8 giờ (đối với 

nhiễm khuẩn nặng đe dọa tính mạng do vi khuẩn Gram-âm kháng với nhóm 

carbapenem). 

c) Thời gian sử dụng kháng sinh: 

- Nếu xác định được ổ nhiễm khuẩn và nguyên nhân gây bệnh: dùng kháng sinh theo 

hướng dẫn riêng cho từng loại vi khuẩn (ví dụ nhiễm khuẩn huyết do E. coli cần dùng 

kháng sinh tối thiểu 14 ngày). Nên tiếp tục cho kháng sinh đến khi số lượng bạch cầu 

hạt trung tính > 500 tế bào/µl. 

- Nếu không xác định được ổ nhiễm khuẩn và xét nghiệm vi khuẩn học âm tính: dùng 

kháng sinh đến khi người bệnh hết sốt được tối thiểu 48 giờ và số lượng bạch cầu hạt 

trung tính tăng > 500 tế bào/µl hoặc chuyển sang uống dự phòng bằng flouroquinolon 

cho đến khi có sự hồi phục của tủy xương. 

 

PHỤ LỤC 1. 

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ EM 

(Guidelines for the managment of community acquired pneumonia in children) 

1. Khuyến cáo 5.1: Chẩn đoán viêm phổi ở trẻ em 

Trẻ bị viêm phổi cộng đồng thường có sốt, thở nhanh, khó thở, ho, khò khè hoặc đau 

ngực. Các triệu chứng này thay đổi theo tuổi (Khuyến cáo C). Trẻ >3 tuổi thở nhanh 

cũng có giá trị chẩn đoán viêm phổi (Khuyến cáo B). Thở nhanh thường kết hợp với 

thiếu oxy (Khuyến cáo B). 

Tiêu chuẩn chẩn đoán lâm sàng viêm phổi cộng đồng là sốt, ho với thở nhanh và/hoặc 

rút lõm lồng ngực (Khuyến cáo C). 

2. Khuyến cáo 5.2: X-quang ngực 



 
 

Không cần chụp X-quang ngực thường quy để chẩn đoán viêm phổi cộng đồng 

(Khuyến cáo A). Trẻ viêm phổi nhưng không cần nhập viện điều trị thì không cần 

chụp X-quang ngực (Khuyến cáo A). Ở những nơi có điều kiện thì có thể chụp phổi 

thẳng cho trẻ viêm phổi cần nhập viện (Khuyến cáo C). Chụp phổi nghiêng không cần 

thực hiện thường quy (Khuyến cáo B). Không cần chụp X- quang lại để theo dõi trẻ 

bị viêm phổi cộng đồng khi trẻ đã khỏe mạnh và khỏi bệnh. Nên chụp X-quang lại 

cho trẻ viêm phổi có hình ảnh tổn thương trên diện rộng, viêm phổi dạng hình tròn, 

xẹp phổi hoặc triệu chứng vẫn dai dẳng kéo dài mặc dầu đã điều trị đúng (Khuyến cáo 

B). 

3. Khuyến cáo 5.3: Trẻ viêm phổi có nhiều dấu hiệu, triệu chứng biểu hiện ở mức độ 

nặng: 

Nếu trẻ có các yếu tố nguy cơ và/hoặc mắc các bệnh mạn tính kèm theo thì cần cho 

trẻ nhập viện (Khuyến cáo C). Trẻ có SpO2 < 92% cần phải nhập viện (Khuyến cáo 

B). Gõ đục và tiếng thở giảm khi nghe phổi là biểu hiện có biến chứng tràn dịch màng 

phổi. Vì vậy cần chuyển trẻ đến bệnh viện (Khuyến cáo B). 

Hướng dẫn gia đình chăm sóc trẻ tại nhà, đặc biệt là cách phát hiện các dấu hiệu bệnh 

nặng lên để kịp thời đưa trẻ đến bệnh viện (Khuyến cáo C). 

Trẻ viêm phổi điều trị tại cộng đồng hoặc bệnh viện đều phải đánh giá lại nếu các triệu 

chứng vẫn tồn tại hoặc không đáp ứng với điều trị (Khuyến cáo B). 

Những trẻ viêm phổi điều trị tại cộng đồng cần phải khám đánh giá lại sau 2 ngày 

hoặc bất cứ lúc nào nếu bệnh nặng hơn hoặc trẻ vẫn sốt dai dẳng hoặc bà mẹ lo lắng 

nhiều về bệnh của trẻ (Khuyến cáo B). Trẻ đang được điều trị tại bệnh viện nếu có các 

biểu hiện như: Trẻ vẫn sốt sau 48 giờ, nhịp thở nhanh hơn hoặc trẻ có tình trạng li bì 

hoặc kích thích hơn cần phải thăm khám đánh giá lại toàn diện quá trình chẩn đoán và 

điều trị (Khuyến cáo B). 

4. Khuyến cáo 5.4: Chẩn đoán nguyên nhân vi sinh vật gây bệnh cần phải thực hiện 

mỗi khi có thể làm được trong mọi trường hợp trừ khi không có điều kiện như trường 

hợp điều trị tại cộng đồng. 



 
 

Các phương pháp chẩn đoán nguyên nhân bao gồm: Cấy máu, cấy dịch tỵ hầu, đờm, 

dịch màng phổi, cấy dịch khí phế quản qua ống nội khí quản, soi phế quản tìm vi 

khuẩn gây bệnh, xét nghiệm PCR tìm nguyên nhân virus gây bệnh ở tỵ hầu, đờm, 

huyết thanh chẩn đoán tìm nguyên nhân vi khuẩn không điển hình như Mycoplasma 

pneumoniae và Chlamydia (Khuyến cáo C). Các xét nghiệm tìm vi khuẩn không điển 

hình Mycoplasma pneumoniae và Chlamydia pneumoniae chỉ thực hiện khi nghi ngờ 

có nhiễm các vi khuẩn này. Các xét nghiệm virus học chỉ thực hiện khi có dịch đặc 

biệt nghiêm trọng như H1N1, H5N1... (Khuyến cáo C). 

5. Khuyến cáo 5.5: Các xét nghiệm các chất phản ứng ở pha cấp không được dùng 

để phân biệt giữa viêm phổi do vi khuẩn hay do virus và không nên làm thường quy 

(Khuyến cáo A). Xét nghiệm CRP không có ích trong quản lý viêm phổi không biến 

chứng (Khuyến cáo A). Xét nghiệm công thức máu, số lượng bạch cầu và các chất 

phản ứng ở pha cấp như CRP, PCT, ML cho các trường hợp viêm phổi nặng cần điều 

trị nội trú để theo dõi diễn biến lâm sàng (Khuyến cáo A). 

6. Khuyến cáo 5.6: Cần phải điều trị kháng sinh cho tất cả các trẻ được chẩn đoán 

viêm phổi bởi vì không thể phân biệt được trường hợp nào là viêm phổi do vi khuẩn 

hay do virus (Khuyến cáo C). 

7. Khuyến cáo 5.7: Amoxicilin là thuốc uống được chọn ban đầu vì thuốc còn tác 

dụng tốt với các tác nhân chủ yếu gây viêm phổi cộng đồng ở trẻ em, thuốc dung nạp 

tốt và rẻ. Các thuốc thay thế được sử dụng là amoxicilin-clavulanat, cefuroxim, 

cefaclor, erythromycin, azithromycin (Khuyến cáo B). Có thể cho thêm macrolid ở 

bất cứ tuổi nào nếu không đáp ứng với điều trị ban đầu (Khuyến cáo C) hoặc nghi ngờ 

viêm phổi do Mycoplasma hoặc Chlamydia hoặc trong trường hợp bệnh rất nặng 

(Khuyến cáo C). 

8. Khuyến cáo 5.8: Kháng sinh uống an toàn và hiệu quả cho viêm phổi cộng đồng ở 

trẻ em ngay cả một số trường hợp nặng (Khuyến cáo A). Kháng sinh tiêm dùng cho 

các trường hợp có biến chứng hoặc có dấu hiệu của nhiễm khuẩn huyết hoặc không 

dung nạp (ví dụ nôn) hoặc có vấn đề về hấp thu thuốc qua đường uống (Khuyến cáo 

A). Kháng sinh đường tĩnh mạch cho viêm phổi nặng gồm amoxicilin, amoxicilin-



 
 

clavulanat, ampicilin, penicilin, cefuroxim, cefotaxime, ceftriaxone, gentamycin hoặc 

amikacin. Oxacilin kết hợp gentamycin dùng cho các trường hợp viêm phổi nghi do 

S. aureus. Chỉ dùng vancomycin thay thế khi có bằng chứng hoặc nghi ngờ S. aureus 

đã kháng lại oxacilin (Khuyến cáo C). 

9. Khuyến cáo 5.9: Bệnh nhi đang được dùng kháng sinh đường tĩnh mạch để điều 

trị viêm phổi cộng đồng có thể chuyển sang đường uống khi có các bằng chứng bệnh 

đã cải thiện nhiều và tình trạng chung của trẻ có thể dùng thuốc được theo đường uống 

(Khuyến cáo C). 

10. Khuyến cáo 5.10: Thời gian dùng kháng sinh cho trẻ viêm phổi ít nhất là 5 ngày. 

11. Khuyến cáo 5.11: Nếu trẻ vẫn sốt và tình trạng chung không tốt lên sau 48 giờ 

điều trị cần phải khám đánh giá lại và chụp X-quang phổi để phát hiện các biến chứng 

(Khuyến cáo C). Nếu tràn dịch, tràn khí màng phổi ở mức độ ít thì không cần điều trị 

ngoại khoa. Nếu tràn dịch nhiều và có suy hô hấp cần phải dẫn lưu màng phổi (Khuyến 

cáo C). 

12. Khuyến cáo 5.12: Liệu pháp oxygen cần phải tiến hành khi SpO2 < 92% (đo khi 

người bệnh thở khí trời). Nếu không đo được SpO2 thì dựa vào tiêu chuẩn thở oxygen 

của Tổ chức y tế thế giới (Khuyến cáo B). 

Ghi chú: 

Nội dung khuyến cáo và cấp độ khuyến cáo dựa trên nghiên cứu mức độ bằng chứng 

(Evidence level) theo bảng sau đây: 

MỨC ĐỘ GIÁ TRỊ 

BẰNG CHỨNG 

Ý NGHĨA 

Mức độ I hay A  

(Mạnh) 

Bằng chứng có được từ nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng hay tổng quan 

hệ thống (systematic review of studies) 

Mức độ II hay B 

(Trung bình) 

Bằng chứng có được từ nghiên cứu không chọn ngẫu nhiên (nghiên cứu 

Cohort, nghiên cứu bệnh chứng, nghiên cứu loại ca…) 

Mức độ III hay C 

(Nhẹ) 

Bằng chứng có được từ nghiên cứu từng ca, kể cả những dữ liệu về nhạy 

cảm kháng sinh mà không gắn với mô tả lâm sàng. 

 

 



 
 

PHỤ LỤC 2. 

LIỀU KHÁNG SINH TRONG DỰ PHÒNG PHẪU THUẬT 

Thuốc Liều thường dùng Điều chỉnh liều trong thủ thuật 

Cefazolin 
< 120 kg: 2 g 

≥ 120 kg: 3 g 
Mỗi 4 giờ (mỗi 2 giờ đối với phẫu thuật tim) 

Cefotetan 
< 120 kg: 2 g 

≥ 120 kg: 3 g 
Mỗi 6 giờ 

Clindamycin 600 mg Mỗi 6 giờ 

Ciprofloxacin 400 mg Mỗi 8 giờ 

Gentamicin 5 mg/kg Không 

Metronidazol 500 mg Mỗi 12 giờ 

Vancomycin 

< 70 kg: 1 g 

71-99 kg: 1.25 g 

> 100 kg: 1.5 g 

Mỗi 12 giờ 

 

PHỤ LỤC 3. 

LỰA CHỌN KHÁNG SINH DỰ PHÒNG PHẪU THUẬT 

Các loại phẫu thuật - thủ thuật 
Khuyến cáo dự 

phòng 

Kháng sinh thay thế nếu dị ứng 

Penicillin 

Các phẫu thuật, thủ thuật tiết niệu 

Sinh thiết tuyến tiền liệt qua trực 

tràng1 
Cefazolin 

Ciprofloxacin HOẶC 

gentamicin2 

Phẫu thuật qua niệu đạo (VD: Cắt 

tuyến tiền liệt qua niệu đạo - TURP, 

cắt u bàng quang qua niệu đạo - 

TURBT, nội soi niệu quản, nội soi 

bàng quang niệu quản) 

Cefazolin Gentamicin2 

Tán sỏi Cefazolin Gentamicin2 

Cắt thận hoặc cắt bỏ tuyến tiền liệt 

triệt căn 
Cefazolin Clindamycin 



 
 

Cắt bàng quang triệt căn; phẫu thuật 

hồi tràng; cắt bàng quang và tuyến 

tiền liệt hoặc cắt bàng quang, niệu 

đạo, âm đạo, tử cung và các mô ở 

thành tiểu khung. 

Cefotetan Clindamycin VÀ gentamicin2 

Liên quan dương vật hoặc các phẫu 

thuật thay thế bộ phận giả khác. 

[Cefazolin HOẶC 

vancomycin] VÀ 

gentamicin2 

[Clindamycin HOẶC 

vancomycin] VÀ gentamicin2 

Phẫu thuật tim 

Mở xương ức đường giữa, ghép tim3 Cefazolin Vancomycin 

Mở xương ức đường giữa, ghép tim ở 

người bệnh tiền sử dùng dụng cụ hỗ 

trợ thất (VAD) hoặc có tụ cầu vàng 

kháng methicillin (MRSA) xâm 

nhập/nhiễm khuẩn3 

Cefazolin VÀ 

vancomycin 
Vancomycin 

Đặt máy tạo nhịp hoặc máy khử rung 

tim (ICD) 
Cefazolin Clindamycin HOẶC vancomycin 

Đặt máy tạo nhịp hoặc máy khử rung 

tim (ICD) ở người bệnh có tụ cầu 

vàng kháng methicillin (MRSA) xâm 

nhập/nhiễm khuẩn 

Cefazolin VÀ 

vancomycin 
Vancomycin 

Đặt các dụng cụ hỗ trợ thất (VAD) Cefazolin Vancomycin 

Đặt các dụng cụ hỗ trợ thất (VAD) ở 

người bệnh có tụ cầu vàng kháng 

methicillin (MRSA) xâm nhập/nhiễm 

khuẩn 

Cefazolin VÀ 

vancomycin 
Vancomycin 

Đặt các dụng cụ hỗ trợ thất (VAD) 

ngực hở 

Cefazolin VÀ 

vancomycin đến khi 

đóng ngực 

Vancomycin VÀ ciprofloxacin 

đến khi đóng ngực 

Phẫu thuật mạch máu 



 
 

Thủ thuật mạch cảnh và mạch cánh 

tay đầu không đặt graft 

Không khuyến cáo dự 

phòng 
Không khuyến cáo dự phòng 

Thủ thuật mạch chi trên có đặt graft 

và thủ thuật mạch chi dưới 
Cefazolin Clindamycin HOẶC vancomycin 

Thủ thuật liên quan động mạch chủ 

bụng hoặc rạch da vùng bẹn 
Cefotetan Vancomycin + gentamicin2 

Phẫu thuật lồng ngực 

Cắt thùy phổi, cắt phổi, mở ngực, nội 

soi lồng ngực hỗ trợ video 
Cefazolin Clindamycin 

Các phẫu thuật thực quản Cefotetan Clindamycin 

Phẫu thuật thần kinh   

Mở hộp sọ, đặt dẫn lưu dịch não tủy, 

cấy bơm dưới mạc tủy 
Cefazolin Clindamycin 

Mở cung sau đốt sống Cefazolin Clindamycin 

Gắn đốt sống Cefazolin Clindamycin HOẶC vancomycin 

Gắn đốt sống ở người bệnh có tụ cầu 

vàng kháng methicillin (MRSA) xâm 

nhập/nhiễm khuẩn 

Cefazolin VÀ 

vancomycin 
Vancomycin 

Các thủ thuật qua xương bướm Ceftriaxone 
Moxifloxacin 400mg trong 60 

phút 

Phẫu thuật chỉnh hình   

Các phẫu thuật sạch vùng bàn tay, gối 

hoặc bàn chân, nội soi khớp 

Không khuyến cáo dự 

phòng 
Không khuyến cáo dự phòng 

Thay khớp toàn bộ Cefazolin Vancomycin 

Thay khớp toàn bộ ở người bệnh có 

tụ cầu vàng kháng methicillin 

(MRSA) xâm nhập/nhiễm khuẩn 

Cefazolin VÀ 

vancomycin 
Vancomycin 

Nắn xương gãy bên ngoài hoặc cố 

định bên trong 
Cefazolin Clindamycin HOẶC vancomycin 

Cắt cụt chi dưới Cefotetan Clindamycin VÀ gentamicin2 

Gắn đốt sống Cefazolin Clindamycin HOẶC vancomycin 



 
 

Gắn đốt sống ở người bệnh có tụ cầu 

vàng kháng methicillin (MRSA) xâm 

nhập/nhiễm khuẩn 

Cefazolin VÀ 

vancomycin 
Vancomycin 

Mở cung sau đốt sống Cefazolin Clindamycin 

Phẫu thuật chung   

Thủ thuật xâm nhập vào đường tiêu 

hóa trên, cầu nối dạ dày, cắt tụy tá 

tràng, cắt thần kinh phé vị chọn lọc 

cao, nội soi cuộn đáy vị Nissen 

Cefotetan Clindamycin ± gentamicin2 

Thủ thuật đường mật (VD: cắt túi 

mật, mở thong mậ ruột) 
Cefotetan Clindamycin ± gentamicin2 

Cắt gan Cefotetan 
Clindamycin ± 

gentamicin2 

Phẫu thuật Whipple hoặc cắt tụy Cefotetan Clindamycin VÀ ciprofloxacin 

Ruột non Cefotetan Clindamycin VÀ gentamicin2 

Mở dạ dày ra da qua nội soi (PEG) 
Cefazolin HOẶC 

cefotetan 
Clindamycin ± gentamicin2 

Cắt ruột thừa (nếu biến chứng hoặc 

hoại tử, điều trị như viêm phúc mạc 

thứ phát) 

Cefotetan Clindamycin VÀ gentamicin2 

Đại trực tràng, chấn thương bụng hở Cefotetan Clindamycin VÀ gentamicin2 

Mổ thoát vị bẹn Cefazolin Clindamycin 

Thoát bị bẹn có biến chứng, mổ cấp 

cứu hoặc tái phát 
Cefotetan Clindamycin ± gentamicin2 

Cắt tuyến vú 
Không khuyến cáo dự 

phòng 
Không khuyến cáo dự phòng 

Cắt tuyến vú có nạo vét hạch Cefazolin Clindamycin VÀ gentamicin2 

Phẫu thuật sản khoa   

Mổ đẻ Cesarean Cefazolin Clindamycin VÀ gentamicin2 

Cắt tử cung (đường âm đạo hoặc 

bụng) 

Cefazolin HOẶC 

cefotetan 
Clindamycin VÀ gentamicin2 



 
 

Phẫu thuật ung thư Cefotetan Clindamycin VÀ gentamicin2 

Phẫu thuật sa bàng quang hoặc sa trực 

tràng 
Cefazolin Clindamycin 

Phẫu thuật vùng đầu và mặt   

Cắt tuyến mang tai, cắt tuyến giáp, 

cắt amydal 

Không khuyến cáo dự 

phòng 
Không khuyến cáo dự phòng 

Phẫu thuật tạo hình có thay thế các bộ 

phận 
Cefazolin Clindamycin 

Cắt VA, tạo hình mũi, phẫu thuật 

giảm thể tích khối u hoặc gãy xương 

hàm dưới 

Cefotetan HOẶC 

clindamycin 
Clindamycin 

Đại phẫu vùng cổ Cefazolin Clindamycin 

Phẫu thuật tạo hình   

Phẫu thuật sạch có yếu tố nguy cơ 

hoặc hỗn hợp sạch - nhiễm bẩn 
Cefazolin Clindamycin 

Đặt/cấy/tất cả vạt ghép mô Cefazolin Clindamycin 

Tạo hình mũi 
Không dự phòng 

HOẶC cefazolin 

Không dự phòng HOẶC 

clindamycin 

Phẫu thuật ghép tạng vùng bụng   

Ghép tụy hoặc tụy/thận Cefotetan Clindamycin VÀ ciprofloxacin 

Ghép thận/người cho sống Cefazolin Clindamycin 

Ghép gan Cefotetan Clindamycin VÀ ciprofloxacin 

Thủ thuật X - quang can thiệp   

Đường mật/đường tiêu hóa; nút hóa 

chất/cắt gan dưới da (tiền sử phẫu 

thuật/đặt dụng cụ đường mật; mở 

thông manh tràng. 

Cefotetan 
Dị ứng Penicilin: clindamycin 

VÀ gentamicin 

Nút hóa chất; gây tắc động mạch 

trong u xơ tử cung; cắt gan/thận/phổi 

qua da5; nút dị dạng mạch6 

Không khuyến cáo dự 

phòng 
 

Thủ thuật tiết niệu (trừ cắt thận) Cefazolin Dị ứng Penicilin: gentamicin 



 
 

Chụp/gây tắc mạch bạch huyết Cefazolin Dị ứng Penicilin: clindamycin 

Đặt ống thông (VD: tĩnh mạch trung 

tâm); thủ thuật can thiệp động/tĩnh 

mạch. 

Đặt buồng tiêm cấy dưới da (VD 

Mediport®) 

Không khuyến cáo dự 

phòng  

 

Cefazolin 

 

 

Dị ứng Penicilin: clindamycin 

Dự phòng trong sinh thiết tuyến tiền liệt dựa vào kết quả soi trực tràng 

Trường hợp 
Điều trị dự phòng trước 

thủ thuật7 

Lựa chọn kháng sinh đường uống sau thủ 

thuật8 

Nhạy cảm 

Ciprofloxacin 

Ciprofloxacin 750 mg đường 

uống 2 giờ trước thủ thuật ở 

người bệnh có chức năng 

thận bất kỳ 

Ciprofloxacin 500 mg đường uống mỗi 12 

giờ sau thủ thuật. Nếu mức lọc cầu thận < 

30 ml/min không cần dùng liều sau thủ 

thuật. 

Kháng 

Ciprofloxacin, 

nhạy cảm 

TMP/SMX 

TMP/SMX 160mg/800mg x 

1 viên 1 giờ trước thủ thuật 

và 1 viên trước 3 giờ 

TMP/SMX 160mg/800mg x 1 viên đường 

uống mỗi 12 giờ sau thủ thuật. Nếu mức lọc 

cầu thận < 30 ml/min không cần dùng liều 

sau thủ thuật. 

Kháng 

Ciprofloxacin và 

TMP/SMX, nhạy 

cảm Cefazolin 

Cefazolin 2 g đường tĩnh 

mạch nhanh (3 - 5 phút) trong 

vòng 1 giờ trước thủ thuật 

Cefpodoxime 100 mg đường uống 1 liều 

duy nhất 

HOẶC 

cefdinir 300 mg đường uống 1 liều duy nhất 

Kháng 

Ciprofloxacin, 

TMP/SMX, 

Cefazolin 

Gentamicin 5 mg/kg đường 

tĩnh mạch 1 liều duy nhất 

trong 30- 60 phút 

HOẶC 

ceftriaxone 1 g đường tĩnh 

mạch trong 30 phút nếu nhạy 

cảm 

Không cần thêm liều vì gentamicin và 

ceftriaxone duy trì mức khả dụng trong 24 

giờ 

 

 

 

1 Nếu có soi trực tràng trước phẫu thuật, xem Dự phòng trong sinh thiết tuyến tiền 

liệt dựa vào kết quả soi trực tràng 

2 Không kê thêm liều gentamicin sau phẫu thuật để dự phòng. 



 
 

3 Phẫu thuật ngực hở, tiếp tục dùng kháng sinh dự phòng đến khi đóng ngực. 

4 Các khuyến cáo đưa ra dành cho các người bệnh không có dữ liệu xác đáng về vi 

sinh có thể gợi ý tình trạng kháng thuốc;  

5 Điều trị trước bằng kháng sinh có thể được cân nhắc cho người bệnh viêm phổi tắc 

nghẽn mãn tính hoặc tiền sử viêm phổi sau tắc nghẽn tái phát. 

6 Mạch bạch huyết hoặc người bệnh có da bị hoại tử trước khi đặt graft mạch cần dùng 

kháng sinh dự phòng là cefazolin. 

7 Mọi liều cho chức năng thận bất kỳ 

8 SCIP không yêu cầu kháng sinh sau thủ thuật. 



 

 
 

PHỤ LỤC 4 

HƯỚNG DẪN TIÊM/TRUYỀN MỘT SỐ LOẠI KHÁNG SINH 

TT 
Tên hoạt chất - 

nồng độ 
Tiêm bắp Tiêm tĩnh mạch Truyền tĩnh mạch 

Dung môi 

tương hợp 
Chú ý 

   Cách pha 
Tốc 

độ 
Cách pha Tốc độ   

1 

Aztreonam * chai 

truyền pha sẵn * 

bột pha tiêm 

500mg, 1g, 2g 

Pha 1g với ít 

nhất 3ml 

NCPT/nước 

kìm 

khuẩn/NaCl 

0.9% 

6-10ml NCPT 
3-5 

phút 

Pha 1g với 

50ml dung môi 

tương hợp 

* Hòa tan trong 

3ml NCPT, pha 

loãng trong 

dung môi tương 

hợp (nồng độ 

không vượt quá 

2%) 

20-60 phút 

NaCl 0.9%, 

Gluc 5%, 

Gluc- NaCl, 

Hartmann’s, 

Ringer’s 

Khi pha, cần lắc 

mạnh ngay lập tức; 

Dung dịch 

Aztreonam có 

nồng độ >2%, phải 

sử dụng ngay trừ 

khi hoàn 

nguyên/pha loãng 

bằng NCPT và 

NaCl 0.9% 

2 
Azithromycin bột 

pha tiêm 500mg 
x x x 

Hòa tan trong 

4.8ml NCPT, 

pha loãng: với 

dung môi tương 

hợp đến nồng 

độ 1-2mg/ml 

≤ 60 phút 

NaCl 0.9%, 

Gluc 5%, 

Hartmann’s. 

Dung dịch sau khi 

pha ổn định 24 giờ 

ở nhiệt độ phòng 

(25oC) và 7 ngày 

trong tủ lạnh 

3 

Ampicillin bột pha 

tiêm 

125mg,250mg, 

500mg, 1g, 2g 

125 mg /1ml; 

250 mg/1ml; 

500 mg /2ml; 1 

g/4ml; 2 g/8 ml 

NCPT 

Hòa tan 

125mg, 

250mg, 500mg 

trong 5 mL  

NCPT. 

1g/7.4ml; 

2g/14.8ml  

NCPT hoặc 

NaCl 0.9% 

10-15 

phút 

Hòa tan: 

500mg/5ml 

NCPT, pha 

loãng: 100ml 

NaCl 0.9% 

30-60 phút 

[2] 

Nên dùng 

NaCl 0.9% 

[1] 

Dung dịch đã pha 

nên sử dụng ngay, 

có thể bảo quản ở 

2-8oC trong 24h 

[2] 

4 

Ampicillin 

sulbactam bột pha 

tiêm 1.5g hoặc 3g 

1.5g/3.2ml 

NCPT hoặc 

lidocaine HCl 

0.5 hoặc 2% 

1.5g/3.2ml 

NCPT 

10-15 

phút 

Hòa tan: 

1.5g/3.2 ml 

NCPT, pha 

loãng: trong 

50-100ml dung 

môi tương hợp 

15-30 phút NaCl 0.9% 

Tiêm bắp: ngay 

trong vòng 1h sau 

pha, tiêm tĩnh 

mạch: trong vòng 

8h sau pha, pha 

loãng ngay sau khi 

hòa tan 



 

 
 

5 

Amoxicillin bột 

pha tiêm 250mg, 

500mg, 1g 

Hòa tan 500 

mg/2.5 mL; 1 

g/4ml NCPT; 

250mg/5ml 
3-4 

phút 

Hòa tan: 

250mg/5ml 

NCPT pha 

loãng: 50-

100ml NaCl 

0.9% 

30-60 phút NaCl 0.9% 

Lắc mạnh khi hòa 

tan, dùng ngay sau 

khi pha, có thể bảo 

quản ở 2-8oC trong 

24h [2] 

6 

Amoxicillin 

clavulanate bột pha 

tiêm 600mg, hoặc 

1.2g 

x 

600mg/10 ml; 

1.2g/20 ml 

NCPT. 

3-4 

phút 

600mg/50ml 

NCPT hoặc 

NaCl 0.9% 

30-40 phút NaCl 0.9% 

Nên truyền trong 

vòng 3-4h sau khi 

pha loãng ở 25oC, 

bảo quản được ở 

5oC trong 8h 

7 

Amikacin ống 

dung dịch tiêm 50-

250mg/ml 

* * 
2-3 

phút 

Pha loãng dung 

dịch chứa 

500mg/100ml - 

200ml dung 

môi tương hợp 

30-60 phút 

NaCl 0.9%; 

Ringer hoặc 

Ringer 

lactated 

Bảo quản được ở 

2-8oC trong 24h 

[2] 

8 

Bleomycin sulfate 

bột pha tiêm 15-30 

UI 

15UI/1ml-5ml 

NCPT hoặc 

NaCl 0.9% 

hoặc nước kìm 

khuẩn 

15UI/5ml 

NaCl 0.9% 

10 

phút 
x x 

NaCl 0.9%, 

Gluc 5%, 

Ringer 

lactate, 

Hartmann's 

Ổn định trong 

dung môi NaCl 

0.9% trong 24h 

9 

Cloxacillin 250mg, 

500mg, 1g, 2g bột 

pha tiêm 

500mg/1.7ml 

NCPT 

250mg/1.9ml 

NCPT 

250mg/4.9ml 

NCPT 

500mg/4.8ml 

NCPT 

2-4 

phút 

Hòa tan: 1g/3.4 

ml NCPT pha 

loãng trong 

dung môi tương 

hợp 

30-40 phút NaCl 0.9% 

Lắc kỹ khi pha; 

Dung dịch sau 

hoàn nguyên (125 

-250 mg/ml) ổn 

định trong 24 giờ ở 

nhiệt độ phòng 

(≤25oC); Dung 

dịch truyền sau 

pha loãng đến 

nồng độ 1-2mg/ml 

ổn định trong vòng 

12h ở nhiệt độ 

dưới 25oC 

10 
Clindamycin ống 

tiêm 2-, 4-, 6ml 

* chỉ nên tiêm 

bắp ở liều ≤ 

600mg 

x x 

Liều < 900mg: 

pha loãng/50ml 

dung môi tương 

hợp  

10-60 phút, 

tốc độ 

không quá 

30mg/phút 

NaCl 0.9% 

Dùng ngay sau khi 

pha, bảo quản 

được ở 2-8oC trong 

24h; Có thể truyền 



 

 
 

*liều ≥ 900mg: 

100ml dung 

môi tương hợp 

liên tục 0,75-

1,25mg/phút [1] 

11 

Clarithromycin lọ 

bột pha tiêm 

500mg 

x x x 

Hòa tan: 10ml 

NCPT pha 

loãng: 250ml 

NaCl 0.9% 

(hoặc dung môi 

tương hợp đến 

nồng độ 

2mg/ml) [2] 

≥ 60 phút 2 

NaCl 0.9%, 

Glu 5%, 

NaCl- Glu, 

Ringer, 

lactate 

Sử dụng ngay sau 

khi mở hoặc pha 

loãng; Dung dịch 

truyền, sau pha 

loãng (2mg/ml), 

nên sử dụng trong 

vòng 6 giờ bảo 

quản ở nhiệt độ 

phòng (25oC) hoặc 

24- 48 giờ nếu bảo 

quản dưới 5oC [1] 

12 

Ciprofloxacin chai 

truyền pha sẵn 

2mg/ml hoặc ống 

dung dịch 10mg/ml 

x x x 

Pha loãng trong 

dung môi tương 

hợp đến 1mg-

2mg/ml 

≥ 60 phút 

Glu 5%, NaCl 

0.9%, 

Ringer's, 

Hartmann's 

[2] 

Dùng ngay sau khi 

mở, nếu dùng 

không hết phải bỏ 

đi 

13 
Chloramphenicol 

1g bột pha tiêm 
x 

Hòa tan trong 

10ml NCPT 

hoặc Glu 5% 

≥1 

phút 

Hòa tan: 9.2ml 

NCPT, NaCl 

0.9%, Glu 5% 

Pha loãng: 

100ml NaCl 

0.9% [2] 

≥10 phút 

[2] 

Glu 5%, NaCl 

0.9%, 

Ringer's, 

Hartmann's 

[2] 

Dung dịch pha 

truyền có thể bảo 

quản ở nhiệt độ 

phòng trong 24h 

[2] 

14 

Cefuroxime bột 

pha tiêm 250mg, 

750mg, 1.5g 

Liều ≤ 750mg 

pha với 3ml 

NCPT (hỗn 

dịch) [2] 

Hòa tan 

750mg/ 6 đến 

10ml NCPT 

[2] 

3-5 

phút 

Hòa tan: 

750mg/6 đến 

10ml NCPT 

Pha loãng: 50-

100ml NaCl 

0.9% [2] 

15-60 phút 

[1] ≥ 30 

phút [2] 

Glu 5%, NaCl 

0.9%, 

Ringer's, 

NaCl- Glu, 

Hartmann's 

[2] 

Sử dụng ngay sau 

khi mở hoặc pha 

loãng, có thể bảo 

quản ở 2-8oC trong 

24h [2] 

15 

Ceftriaxone bột 

pha tiêm 250mg, 

500mg, 1g, 2g 

*Pha mỗi 

250mg với 1ml 

lidocaine  

*Liều >1g nên 

được tiêm ở 2 

vị trí khác nhau 

[2] 

Hòa tan 1g 

trong 10ml 

NCPT [2] 

2-4 

phút 

[2] 

Hòa tan: 1g 

trong 10ml 

NCPT Pha 

loãng: 50-100 

ml dung môi 

tương hợp [2] 

15-30 phút 

[1] ≥ 30 

phút [2] 

Glu 5%, NaCl 

0.9%, NaCl- 

Glu, Ringer's, 

Hartmann's 

[2] 

Sử dụng ngay sau 

khi mở hoặc pha 

loãng, có thể bảo 

quản ở 2-8oC trong 

24h [2] 



 

 
 

16 

Ceftazidime bột 

pha tiêm 500mg, 

1g, 2g 

Hòa tan mỗi 

500mg/1.5ml 

NCPT, nước 

kìm khuẩn hoặc 

lidocain 1% 

Hòa tan mỗi 

500mg/5ml 

NCPT 

3-5 

phút 

Hòa tan: 

1g/10ml NCPT 

pha loãng: đến 

10mg/ml 

15-30 phút 

Glu 5%, NaCl 

0.9%, Ringer 

lactate 

Khi hòa tan, sẽ tạo 

thành CO2, cần 

chờ 1-2 phút để 

loại hết CO2 trước 

khi sử dụng, sử 

dụng ngay sau khi 

pha, có thể bảo 

quản ở 2-8oC trong 

24h 

17 
Cefoxitin bột pha 

tiêm 1g, 2g 
x 

1g/10ml dung 

môi tương hợp 

2g/10 hoặc 

20ml dung môi 

tương hợp 

3-5 

phút 

Pha loãng dung 

dịch hoàn 

nguyên trong 

50- 100ml dung 

môi tương hợp 

 

Glu 5%, NaCl 

0.9%, NaCl- 

Glu, Ringer's, 

Hartmann's 

[2] 

 

18 
Cefotetan bột pha 

tiêm 1g, 2g 

1g/2ml, 2g/3ml 

NCPT, nước 

kìm khuẩn, 

NaCl 0.9% 

hoặc lidocain 

0.5-1% 

hòa tan mỗi 

1g/10ml dung 

môi tương hợp 

3-5 

phút 

Pha loãng dung 

dịch hoàn 

nguyên trong 

50- 100ml 

NaCl 0.9%, 

Glu 5% 

20-60 phút 

Glu 5%, 

Ringer 

lactate, NaCl 

0.9% 

dung dịch có nồng 

độ 10-40mg/ml 

bảo quản được 

trong 24h ở điều 

kiện thường và 96h 

trong tủ lạnh 

19 
Cefotaxime bột pha 

tiêm 500mg, 1g, 2g 

*Pha 

500mg/2ml, 

1g/3ml, 2g/5ml 

NCPT *Liều 

trên 2g nên 

được tiêm ở 2 

vị trí khác nhau 

10ml NCPT 
3-5 

phút 

Hòa tan: 4ml 

NCPT pha 

loãng: 50-

100ml Glu 5% 

hoặc NaCl 

0.9% [2] 

20-60 phút 

[2] 

Glu 5%, NaCl 

0.9% 

Sử dụng ngay sau 

khi mở hoặc pha 

loãng, có thể bảo 

quản ở 2-8oC trong 

24h [2] 

20 

Cefepime HCl bột 

pha tiêm 500mg, 

1g, 2g 

Hòa tan 

500mg/1.3ml, 

1g/2.4ml 

NCPT, nước 

kìm khuẩn, 

NaCl 0.9%, 

Glu 5%, 

Lidocaine HCl 

0.5-1% 

x x 

Pha loãng dung 

dịch hoàn 

nguyên trong 

dung môi tương 

hợp 

≥30 phút 

Glu 5%, NaCl 

0.9%, Glu-

NaCl [2] 

Dung dịch sau khi 

pha loãng bảo 

quản được ở nhiệt 

độ phòng trong 

24h hoặc bảo quản 

lạnh trong 1 tuần 

21 
Cefazolin bột pha 

tiêm 500mg, 1g 

500mg/2ml 

NCPT hoặc 

NaCl 0.9%; 

5ml NCPT 
3-5 

phút 

Pha loãng dung 

dịch hoàn 

nguyên trong 

Truyền liên 

tục 

Glu 5%, NaCl 

0.9%, Ringer 

lactate 

dung dịch sau khi 

pha bảo quản được 

ở nhiệt độ phòng 



 

 
 

1g/2.5ml 

NCPT 

50- 100 ml 

dung môi tương 

hợp 

trong 24h hoặc bảo 

quản lạnh trong 10 

ngày 

22 

Doxycycline 

hyclate bột pha 

tiêm 100mg, 

200mg 

x x x 

Hòa tan: mỗi 

100mg/10ml 

NCPT Pha 

loãng: đến 

nồng độ 0.1-

1mg/ml với 

dung môi tương 

hợp 

1-4h 

NaCl 0.9%, 

Glu 5%, 

Ringer 

lactate, 

G5%/Ringer 

lactate 

Dung dịch pha 

truyền có thể bảo 

quản 2-8oC, tránh 

ánh sáng trong 72h 

hoặc ổn định trong 

48 giờ ở nhiệt độ 

phòng (25oC); Quá 

trình truyền cần 

hoàn tất trong 12h 

23 

Daptomycin bột 

pha tiêm 250mg, 

500mg 

x 
500mg/10ml 

NaCl 0.9% 2 

≥ 2 

phút 

[2] 

Hòa tan: mỗi 

250mg/ 5ml 

NaCl 0.9% pha 

loãng: với NaCl 

0.9% đến nồng 

độ ≤20mg/ml 

≥30 phút 

NaCl 0.9%, 

Glu 5%, 

Ringer 

Sau khi hòa tan để 

tiêm tĩnh mạch, để 

yên trong khoảng 

10 phút để tạo 

dung dịch trong 

suốt, Dung dịch đã 

hòa tan hoặc pha 

loãng có thể bảo 

quản ở điều kiện 

thường trong 12h 

và bảo quản tủ lạnh 

trong 40h 

24 

Erythromycin  

Bột pha tiêm 

500mg, 1g 

x x x 

Hòa tan: mỗi 

500mg/10ml 

NCPT Pha 

loãng: 100ml 

NaCl 0.9% [2] 

20-60 phút 
NaCl 0.9%, 

Ringer 

*Hòa tan ngay sau 

khi cho NCPT vào 

ống thuốc, dung 

dịch đã pha có thể 

bảo quản ở nhiệt 

độ phòng trong 

24h hoặc ở 2-15oC 

trong 14 ngày 

25 
Fosfomycin bột 

pha tiêm 1g 
10ml NCPT x x 

Pha loãng dung 

dịch hoàn 

nguyên với ít 

nhất 250ml 

dung môi tương 

hợp 

 

NaCl 0.9%, 

Ringer 

lactate, G5% 

 



 

 
 

26 

Floxacillin bột pha 

tiêm 250mg, 

500mg, 1g 

250mg/1.5ml, 

500mg/2ml, 

1g/2.5ml 

NCPT 

Hòa tan mỗi 

250mg/5ml 

3-4 

phút 

Pha loãng dung 

dịch hoàn 

nguyên trong 

dung môi tương 

hợp, thường 

dùng 100ml 

NaCl 0.9% [2] 

30-60 phút 

[2]; Có thể 

truyền liên 

tục [1] 

NaCl 0.9%, 

dextrose 5% 

Tiêm trong vòng 

30 phút sau khi hòa 

tan, có thể bảo 

quản trong tủ lạnh 

trong 24h 

27 

Gentamicin ống 

dung dịch tiêm 

40mg/ml 

Liều ≥4ml nên 

tiêm ở các vị trí 

khác nhau 

* 

3-5 

phút 

[2] 

Pha loãng: 50-

200ml NaCl 

0.9% hoặc Glu 

5% 

0.5-2h 

NaCl 0.9%, 

Gluc 5%, 

Gluc- NaCl, 

Hartmann’s 

[2] 

Dùng ngay sau khi 

pha, có thể bảo 

quản ở 2-8oC trong 

24h; dung dịch sau 

pha loãng ổn định 

trong 24h ở nhiệt 

độ phòng (25oC) 

[1] 

28 

Imipenem- 

cilastatin bột pha 

tiêm chứa 250mg- 

500mg mỗi hoạt 

chất 

500mg/2ml 

Lidocain 1% 
x x 

Hòa tan: 10ml 

NaCl 0.9% pha 

loãng: 100ml 

NaCl 0.9% 

250-

500mg: 20-

30 phút [2] 

NaCl 0.9%, 

Glu 5%, 

NaCl- Glu, 

Ringer, 

lactate 

Không đun nóng 

để hòa tan, chế 

phẩm tiêm bắp: 

dùng ngay trong 

vòng 1h sau khi 

pha, dung dịch 

truyền: bảo quản 

được ở điều kiện 

thường trong 4h, ở 

điều kiện 4oC 

trong 24h 

29 
Kanamycin ống 

dung dịch 1g/3ml 
* x x 

Pha loãng: 

NaCl 0.9% 

hoặc Glu 5% 

đến nồng độ 

2.5-5mg/ml 

30-60 phút 
NaCl 0.9%, 

Glu 5% 
 

30 

Lincomycin ống 

dung dịch 300mg 

Lincomycin 

base/ml 

* x x 

Pha loãng: 

≤1g/100ml 

dung môi tương 

hợp 

≥ 60 phút 
NaCl 0.9%, 

Glu 5% 
 

31 

Levofloxacin dịch 

truyền pha sẵn 

5mg/ml ống dung 

dịch 25mg/ml 

x x x 

* Dịch truyền 

pha sẵn  

* Pha loãng với 

dung môi thích 

≥ 60 phút 

cho liều 

500mg;  

NaCl 0.9%, 

Glu 5% 

Dùng ngay sau khi 

mở, nếu không 

dùng hết phải bỏ 

phần còn lại đi; 



 

 
 

hợp đến 

5mg/ml 

≥90 phút 

cho liều 

750mg 

Dung dịch sau pha 

loãng ở 5mg/ml ổn 

định trong vòng 72 

giờ ở nhiệt độ = 

<25oC hoặc 14 

ngày ở 5oC [1] 

32 

Metronidazole dịch 

truyền pha sẵn 

5mg/ml 

x x x 
Không cần pha 

loãng 

≥ 60 phút, 

hoặc truyền 

tĩnh mạch 

liên tục 

NaCl 0.9%, 

Glu 5%, 

NaCl- Glu [2] 

Không bảo quản 

lạnh để tránh kết 

tinh, dùng ngay 

sau khi mở, nếu 

không dùng hết 

phải bỏ đi 

33 

Meropenem bột 

pha tiêm 500mg, 

1g 

x 

Hòa tan mỗi 

500mg/10ml 

NCPT 

3-5 

phút 

Pha dung dịch 

tiêm truyền 

bằng cách hòa 

tan thuốc 

meropenem 

trong dung dịch 

tiêm truyền 

NaCl 0.9% 

hoặc dung dịch 

tiêm truyền 

glucose 

(dextrose) 5% 

để thu được 

dung dịch cuối 

có nồng độ từ 1 

đến 20 mg/ml. 

15-30 phút 
NaCl 0.9%, 

Glu 5% 

Dung dịch sau khi 

pha nên được sử 

dụng ngay lập tức. 

Về mặt ổn định lý 

hóa: 

- Dung dịch tiêm 

pha trong NCPT 

có thể bảo quản ở 

25oC trong 3 giờ, ở 

nhiệt độ lạnh (2-

8oC) trong 16 giờ. 

- Dung dịch tiêm 

truyền pha trong 

NaCl 0.9% có thể 

bảo quản ở 25oC 

trong 3h, ở nhiệt 

độ lạnh (2-8oC) 

trong 24h. 

- Dung dịch tiêm 

truyền pha trong 

Glucose (dextrose) 

5% nên được sử 

dụng ngay lập tức. 

Không nên trộn 

với các thuốc khác. 

34 
Oxacillin bột pha 

tiêm 1g, 2g 

1g/5.7ml và 

2g/11.5ml 

Pha mỗi 1g 

trong 10ml 

≥10 

phút 

Pha loãng trong 

dung môi tương 
 

NaCl 0.9%, 

Glu 5% 

Dung dịch hoàn 

nguyên ổn định 



 

 
 

NCPT hoặc 

NaCl 0.45%- 

0.9% 

NCPT hoặc 

NaCl 0.45%-

0.9% 

hợp đến 0.5-

40mg/ml 

trong 3 ngày ở điều 

kiện thường và 1 

tuần trong tủ lạnh 

35 

Ofloxacin dịch 

truyền pha sẵn 

2mg/ml 

x x x 
Không cần pha 

loãng 

200mg: 30 

phút  

400mg: 60 

phút 

NaCl 0.9%, 

Glu 5% 

Dùng ngay sau khi 

mở, nếu dùng 

không hết phải bỏ 

đi 

36 

Polymyxin B ống 

dung dịch 500.000 

UI/10ml 

Thêm 2ml 

NCPT, NaCl 

0.9% hoặc 

procain HCL 

1% 

x x 
Pha loãng: 300-

500ml Glu 5% 
60-90 phút 

NaCl 0.9%, 

Glu 5%, 

Ringer 

Dung dịch hoàn 

nguyên nên được 

bỏ đi sau 72h 

37 
Piperacillin bột pha 

tiêm 2g, 3g, 4g 

Pha đến nồng 

độ 1g/2.5ml 

bằng NCPT, 

NaCl 0.9%, 

Glu5%- NaCl 

0.9%, Lidocain 

HCl 0.5-1% 

1g/5ml NCPT, 

NaCl 0.9%, 

nước kìm 

khuẩn, Glu 

5%, Glu 5%-

NaCl 0.9% 

3-5 

phút 

Pha loãng dung 

dịch hoàn 

nguyên trong ít 

nhất 50ml dung 

môi tương hợp 

20-30 phút Glu 5% 

Không tiêm bắp 

hơn 2g piperacillin 

ở cùng 1 vị trí 

38 

Piperacillin - 

tazobactam Bột 

pha tiêm 2.5g hoặc 

4.5g 

x 

2.5g/10ml, 

4.5g/20ml 

NCPT hoặc 

NaCl 0.9% [2] 

3-5 

phút 

[2] 

Pha loãng dung 

dịch hoàn 

nguyên trong ít 

nhất 50ml dung 

môi tương hợp 

≥ 30 phút 

Glu 5%, NaCl 

0.9%, Ringer 

lactate 

Quá trình hòa tan 

có thể mất đến 10 

phút, dung dịch 

hoàn nguyên nên 

được bỏ đi sau 24h 

ở nhiệt độ phòng 

và sau 48h ở 2o-

8oC 

39 

Benzylpenicillin 

sodium bột pha 

tiêm 600 mg 

(500.000 UI) hoặc 

1.2 g (1000.000 UI) 

600mg/1.6ml 

NCPT  

* chỉ tiêm bắp 

cho liều dưới 

1.2g [2] 

mỗi 

600mg/5ml 

NCPT hoặc 

NaCl 0.9% [2] 

5 

phút 

[2] 

Pha loãng dung 

dịch hoàn 

nguyên trong 

100ml NaCl 

0.9% [2] 

30-60 phút 

[2] 

NaCl 0.9%, 

Glu 5%, 

Ringer 

lactacte 

Dung dịch hoàn 

nguyên ổn định từ 

3-7 ngày trong tủ 

lạnh, dịch pha 

truyền ổn định 24h 

ở nhiệt độ phòng 

Sử dụng ngay sau 

khi pha [2] 

40 
Rifampicin bột pha 

tiêm 600mg 
x x x 

Hòa tan: 10ml 

NCPT Pha 

loãng: 500ml 

3h 
NaCl 0.9%, 

Glu 5% [2] 

Dung dịch hoàn 

nguyên ổn định 

trong 24h ở nhiệt 

độ phòng Dịch 



 

 
 

Glu 5% hoặc 

NaCl 0.9% 

truyền đã pha nên 

sử dụng ngay [2] 

41 

Streptomycin bột 

pha tiêm 1g, ống 

dung dịch tiêm 

1g/2.5ml 

Hòa tan trong 

NCPT: 4.2ml 

tạo dung dịch 

200mg/ml, 

3.2ml: 

250mg/ml 

1.8ml: 

400mg/ml [2] 

x x x x 
NaCl 0.9%, 

Glu 5% 2 

Dung dịch hoàn 

nguyên có thể bảo 

quản ở nhiệt độ 

phòng trong 24h 

[2] 

42 

Co-trimoxazole 

ống dung dịch tiêm 

10, 20, 30ml 

x x x 

Pha loãng mỗi 

5ml trong 125 

ml Glu 5% có 

thể trong 75ml 

Glu 5% nếu 

phải hạn chế 

dịch truyền 

60-90 phút NCPT 
Sử dụng ngay sau 

khi pha [2] 

43 
Tobramycin ống 

dung dịch 40mg/ml 

Rút ra liều thích 

hợp 
 

3-5 

phút 

[2] 

Pha loãng: 50-

100ml NaCl 

0.9%, Glu 5% 

[2] 

20-60 phút 

Glu 5%, NaCl 

0.9%, Glu-

NaCl 

Dùng ngay sau khi 

mở, có thể bảo 

quản ở 2-8oC trong 

24h [2] 

44 

Ticarcillin 

clavulanat bột pha 

tiêm 3.1g 

x x x 

Hòa tan: 13ml 

NCPT hoặc 

NaCl 0.9% Pha 

loãng: đến 

nồng độ 

Ticarcillin 10- 

100mg/ml 

trong dung môi 

tương hợp 

≥30 phút 
Glu 5%, NaCl 

0.9% [2] 

Dung dịch hoàn 

nguyên ổn định ở 

nhiệt độ phòng 

trong 6h và ở 4oC 

trong 72 giờ 

45 

Vancomycin bột 

pha tiêm 500mg, 

1g 

x x x 

Truyền ngắt 

quãng: hòa tan: 

mỗi 

500mg/10ml 

NCPT, pha 

loãng: mỗi 

500mg trong 

100ml NaCl 

0.9% hoặc Glu 

Truyền ngắt 

quãng: ≥ 60 

phút Truyền 

liên tục: 

24h 

Glu 5% [2]; 

NaCl 0.9% 

Sử dụng ngay sau 

khi pha, có thể bảo 

quản ở 2-8oC trong 

24h [2] 



 

 
 

5% Truyền liên 

tục: pha thuốc 

với nồng độ 

2,5- 5 mg/ml 

trong NaCl 

0.9% hoặc Glu 

5% 

46 
Moxifloxacin 

400mg/250ml 
x x x 

Không cần pha 

loãng 

truyền trên 

60 phút 
Glu 5%  

47 Netilmicin có thể tiêm  

Tiêm 

tĩnh 

mạch 

chậm 

3- 5 

phút 

50 đến 200 mL 

NS hoặc D5W 

[4] 

truyền 30 

phút đến 2 

tiếng 

Glu 5%, NaCl 

0.9% 
 

48 Colistin, lọ 150 mg 
Hòa tan bằng 2 

ml NCPT 

Hòa tan bằng 2 

ml NCPT 

3-5 

phút 

Hoàn nguyên 

bằng 2 ml 

NCPT sau đó 

pha loãng trong 

50 ml dung môi 

tương hợp 

Truyền tĩnh 

mạch liên 

tục sau khi 

tiêm tĩnh 

mạch 1- 2h 

(1/2 liều: 

tiêm tĩnh 

mạch, còn 

1/2 liều: 

truyền tĩnh 

mạch liên 

tục 

NS, D5NS, 

D5W, LR [4] 

Dung dịch sau 

hoàn nguyên nên 

bảo quản trong tủ 

lạnh và cần được 

sử dụng trong 24 

giờ; hoặc 8 giờ nếu 

để ở nhiệt độ 

phòng (25oC) 

49 Cefoperazone tiêm bắp sâu [3] x x  

Truyền tĩnh 

mạch gián 

đoạn 

khoảng 15-

30 phút, 

hoặc liên 

tục [3] 

NaCl 0,9%, 

Glu 5%, 

Ringer lactate 

Khi nồng độ hòa 

tan vượt quá 

333mg/ml, cần lắc 

mạnh và lâu. Dung 

dịch đã pha ổn 

định trong 24h ở 

nhiệt độ phòng và 

trong 5 ngày nếu 

bảo quản trong tủ 

lạnh [3] 

50 
Cefamandole 

Sodium 
tiêm bắp sâu [3]    

Truyền tĩnh 

mạch liên 
 

Ở các nồng độ 2mg 

hay 20mg/ml, 



 

 
 

tục hoặc 

gián đoạn 

cefamandol ổn 

định về mặt vật lý 

trong 24h ở nhiệt 

độ phòng hoặc 96h 

ở 5°C trong dung 

dịch vô khuẩn [3] 

Tài liệu tham khảo: 

[1] Handbook on injectable drugs;  

[2] Injectable drugs guide 

[3] Dược thư quốc gia 

[4] Micromedex 

Chú thích: 

X đường dùng không khuyến cáo sử dụng 

* dùng trực tiếp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

#. QUYẾT ĐỊNH SỐ 5631/QĐ-BYT_NGÀY 31.12.2020_HƯỚNG DẪN THỰC 

HIỆN QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG BỆNH VIỆN_ Quyết định 

này có hiệu lực kể từ ngày ký_thay thế Quyết định 772/QĐ-BYT ngày 04/3/2016 

của Bộ trưởng Bộ Y tế.  

  

#. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG 

BỆNH VIỆN. 

A. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ. 

B. MỤC ĐÍCH. 

C. YÊU CẦU (Đối với đơn vị thực hiện) 

D. NỘI DUNG THỰC HIỆN. 

I. Thành lập Ban quản lý sử dụng kháng sinh 

II. Xây dựng các quy định về sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện 

III. Giám sát sử dụng kháng sinh và giám sát đề kháng kháng sinh tại bệnh viện 

IV. Các chiến lược hoạt động nhằm quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện Tuỳ 

điều kiện của từng bệnh viện, Ban QLSDKS có thể lập kế hoạch theo ưu tiên để triển 

khai một số chiến lược gợi ý sau: 

V. Đào tạo, tập huấn 

VI. Đánh giá thực hiện, báo cáo và phản hồi thông tin 

Đ. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

I. Trách nhiệm của Giám đốc bệnh viện 

II. Trách nhiệm của Trưởng các khoa lâm sàng 

III. Trách nhiệm của Trưởng khoa Vi sinh 

IV Trách nhiệm của Trưởng khoa Dược 

V Trách nhiệm của Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

VI Trách nhiệm của Trưởng phòng/bộ phận Công nghệ thông tin 

VII Trách nhiệm của các khoa/phòng khác và cán bộ y tế 



 

 
 

#. PHỤ LỤC 1: PHÂN TUYẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG 

SINH. 

#. PHỤ LỤC 2: DANH MỤC KHÁNG SINH ƯU TIÊN QUẢN LÝ TẠI BỆNH 

VIỆN 

#. PHỤ LỤC 3: QUY TRÌNH  KÊ ĐƠN, DUYỆT, CẤP PHÁT KHÁNG SINH ƯU 

TIÊN QUẢN LÝ. 

#. PHỤ LỤC 4: MẪU PHIẾU YÊU CẦU SỬ DỤNG KHÁNG SINH CẦN ƯU 

TIÊN QUẢN LÝ. 

#. PHỤ LỤC 5: TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH NGƯỜI BỆNH VÀ SƠ ĐỒ CHUYỂN ĐỔI 

KHÁNG SINH TỪ ĐƯỜNG TIÊM SANG ĐƯỜNG UỐNG. 

#. PHỤ LỤC 6: DANH MỤC KHÁNG SINH CHUYỂN TỪ ĐƯỜNG 

TIÊM/TRUYỀN SANG ĐƯỜNG UỐNG (IV/PO). 

#. PHỤ LỤC 7: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG 

KHÁNG SINH . 

  

BỘ Y TẾ 

_____ 

Số: 5631/QĐ-BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________ 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020 

  

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh  

trong bệnh viện” 

____________ 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

 



 

 
 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính Phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn thực hiện quản 

lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện”. 

Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh 

viện” ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các bệnh viện. Căn cứ vào 

tài liệu này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc bệnh viện tổ chức triển khai 

thực hiện tại đơn vị. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết 

định 772/QĐ-BYT ngày 04/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu 

“Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện” 

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng 

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y 

tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở 

Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c); 

- Các Thứ trưởng BYT; 

- Cổng thông tin điện tử BYT; 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-772-qd-byt-bo-y-te-103506-d1.html
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- Website Cục KCB; 

- Lưu VT, KCB. 

 

Nguyễn Trường Sơn 

  

  

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH  

TRONG BỆNH VIỆN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5631 ngày 31 tháng 12 năm 2020) 

  

A. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 

- Kháng sinh (antibiotics) là chất được tạo ra bởi các chủng vi sinh vật có tác 

dụng tiêu diệt hoặc ức chế sự phát triển của các vi sinh vật sống khác. Kháng sinh 

không phải là chất tổng hợp, bán tổng hợp hoặc dẫn xuất từ thực vật hoặc động vật. 

- Thuốc kháng vi sinh vật (antimicrobial)-là chất được tạo ra từ các nguồn 

khác nhau (vi sinh vật, thực vật, động vật, tổng hợp hoặc bán tổng hợp), có tác dụng 

trên các loài vi sinh vật bao gồm vi khuẩn (kháng khuẩn), vi nấm (kháng nấm), kí 

sinh trùng (kháng kí sinh trùng) và vi rút (kháng vi rút). Tất cả các kháng sinh đều 

được coi là thuốc kháng vi sinh vật, tuy nhiên thuốc kháng vi sinh vật không nhất 

thiết phải là kháng sinh. 

- Vi sinh vật là các sinh vật có kích thước rất nhỏ và thường chỉ quan sát được 

qua kính hiển vi. Vi sinh vật bao gồm vi khuẩn, vi nấm và động vật đơn bào. Mặc dù 

vi rút không được coi là sinh vật sống, nhưng đôi khi cũng được xếp vào vi sinh vật. 

- Tuy nhiên, với mục đích của chương trình quản lý sử dụng kháng sinh, định 

nghĩa “Kháng sinh” được đề cập trong hướng dẫn này bao gồm bao gồm tất cả các 

chất có tác dụng trên vi sinh vật gây bệnh (vi khuẩn, vi rút và vi nấm gây bệnh). 

B. MỤC ĐÍCH 

1. Nâng cao hiệu quả điều trị bệnh nhiễm trùng 

2. Đảm bảo an toàn, giảm thiểu các biến cố bất lợi cho người bệnh. 

3. Giảm khả năng xuất hiện đề kháng của vi sinh vật gây bệnh 



 

 
 

4. Giảm chi phí nhưng không ảnh hưởng tới chất lượng điều trị 

5. Thúc đẩy chính sách sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn. 

C. YÊU CẦU (Đối với đơn vị thực hiện) 

1. Thành lập Ban quản lý sử dụng kháng sinh và xác định được vai trò, chức 

năng, nhiệm vụ của mỗi thành viên trong Ban. 

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ hoặc đột xuất và triển khai thực hiện 

các hoạt động quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện theo kế hoạch đã xây 

dựng. 

3. Kiểm tra, giám sát và tiến hành các can thiệp. 

4. Đánh giá, tổng kết và báo cáo kết quả sử dụng kháng sinh và mức độ đề 

kháng của vi sinh vật gây bệnh tại đơn vị. 

D. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

06 nhiệm vụ cốt lõi của chương trình quản lý sử dụng kháng sinh trong 

bệnh viện, bao gồm: 

√ Thành lập Ban quản lý sử dụng kháng sinh của bệnh viện. 

√ Xây dựng các quy định về sử dụng kháng sinh tại bệnh viện. 

√ Giám sát sử dụng kháng sinh và giám sát đề kháng kháng sinh tại bệnh viện. 

√ Triển khai các can thiệp nâng cao chất lượng sử dụng kháng sinh trong bệnh 

viện. 

√ Đào tạo, tập huấn cho nhân viên y tế trong bệnh viện. 

√ Đánh giá thực hiện, báo cáo và phản hồi thông tin. 

Việc Phân tuyến bệnh viện để triển khai hoạt động của Ban Quản lý sử dụng 

kháng sinh, tham khảo theo Phụ lục 1. 

I. Thành lập Ban quản lý sử dụng kháng sinh 

1. Lãnh đạo bệnh viện ra quyết định thành lập Ban quản lý sử dụng kháng sinh 

(QLSDKS) tại bệnh viện và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, quy định vai 

trò và phối hợp của các thành viên trong nhóm quản lý sử dụng kháng sinh. 

2. Thành phần Ban QLSDKS 



 

 
 

2.1. Thành viên chính: Lãnh đạo bệnh viện (Trưởng ban), bác sỹ lâm sàng (hồi 

sức tích cực, truyền nhiễm hoặc bác sỹ có kinh nghiệm trong điều trị các bệnh nhiễm 

trùng và sử dụng kháng sinh), dược sỹ (ưu tiên dược sỹ làm công tác dược lâm sàng), 

người làm công tác vi sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn, đại diện phòng Kế hoạch tổng 

hợp, phòng Quản lý chất lượng. 

2.2. Các thành viên khác: điều dưỡng, công nghệ thông tin. 

II. Xây dựng các quy định về sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện 

1. Xây dựng Hướng dẫn chung về sử dụng kháng sinh tại bệnh viện 

1.1. Xây dựng Hướng dẫn chung về sử dụng kháng sinh tại bệnh viện dựa trên 

các nội dung: 

√ Mô hình bệnh tật các bệnh nhiễm khuẩn tại bệnh viện; 

√ Thông tin về tình hình vi sinh và kháng thuốc của vi sinh vật gây bệnh tại 

bệnh viện; 

1.2. Xây dựng Hướng dẫn chung về sử dụng kháng sinh tại bệnh viện tham 

khảo các tài liệu: 

√ Hướng dẫn sử dụng kháng sinh và các Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị do Bộ 

Y tế ban hành; 

√ Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của các Hội chuyên khoa, chuyên ngành 

trong nước và nước ngoài; 

1.3. Một số nội dung cần chú ý khi xây dựng Hướng dẫn: 

- Hướng dẫn lựa chọn kháng sinh: 

√ Theo vị trí nhiễm khuẩn, mức độ nặng của bệnh nhiễm trùng; 

√ Đặc điểm vi sinh vật gây bệnh và mức độ đề kháng; 

√ Phân tầng người bệnh liên quan đến nguy cơ nhiễm vi sinh vật kháng thuốc; 

√ Đặc tính dược động học và dược lực học của kháng sinh; 

√ Đặc điểm người bệnh (bệnh nhi, người bệnh cao tuổi, phụ nữ có thai, phụ 

nữ cho con bú, người bệnh có suy giảm chức năng gan, thận, người bệnh có tiền sử 

dị ứng kháng sinh) 



 

 
 

√ Tính sẵn có của thuốc tại Bệnh viện và khả năng thay thế trong điều kiện 

không sẵn có thuốc; 

√ Nếu có bằng chứng rõ ràng về vi sinh vật và kết quả vi sinh phù hợp với tình 

trạng lâm sàng và đáp ứng với phác đồ kháng sinh của người bệnh, cần cân nhắc lựa 

chọn kháng sinh có hiệu quả cao nhất với độc tính thấp nhất và có phổ tác dụng hẹp 

nhất trên các tác nhân gây bệnh được phát hiện; 

√ Xuống thang kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ sau khi cân nhắc diễn 

biến lâm sàng; 

√ Cân nhắc phối hợp kháng sinh nhằm mục đích mở rộng phổ tác dụng trên vi 

sinh vật gây bệnh, hiệp đồng tăng cường tác dụng diệt khuẩn, giảm thiểu và ngăn 

ngừa phát sinh đột biến kháng thuốc trong quá trình điều trị. 

- Hướng dẫn tối ưu chế độ liều của kháng sinh: 

√ Liều dùng của kháng sinh phụ thuộc vào: mức độ nặng của bệnh, tình trạng 

miễn dịch của người bệnh, mức độ nhạy cảm của vi sinh vật gây bệnh và nguy cơ 

nhiễm vi sinh vật kháng thuốc (trong trường hợp không có kết quả vi sinh), các thay 

đổi sinh lý bệnh và các can thiệp thực hiện trên người bệnh có thể ảnh hưởng đến 

dược động học của kháng sinh; 

√ Tối ưu chế độ liều dựa vào đặc tính dược động học/dược lực học của thuốc; 

√ Với các đơn vị có điều kiện triển khai giám sát điều trị thông qua định lượng 

nồng độ thuốc trong máu (kháng sinh nhóm aminoglycosid, glycopeptid…) cần đảm 

bảo nồng độ thuốc đích theo khuyến cáo để đạt hiệu quả điều trị và giảm thiểu độc 

tính. 

2. Xây dựng hướng dẫn điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn thường gặp tại 

bệnh viện 

Tùy theo đặc thù chuyên môn của từng cơ sở khám chữa bệnh, các nhiễm 

khuẩn cần ưu tiên xây dựng hướng dẫn hoặc phác đồ điều trị bao gồm: Nhiễm khuẩn 

huyết, viêm phổi cộng đồng, viêm phổi bệnh viện (bao gồm viêm phổi thở máy), 



 

 
 

nhiễm khuẩn tiết niệu, nhiễm khuẩn da mô mềm, nhiễm khuẩn ổ bụng, hoặc các 

nhiễm khuẩn chuyên khoa đặc thù của bệnh viện. 

3. Xây dựng hướng dẫn sử dụng kháng sinh dự phòng phẫu thuật 

3.1. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng chuyên khoa tại bệnh viện, xây dựng 

hướng dẫn sử dụng kháng sinh dự phòng phẫu thuật. Hướng dẫn này cần căn cứ trên 

đặc điểm người bệnh, đặc điểm phẫu thuật, tình hình nhiễm khuẩn vết mổ và đề 

kháng kháng sinh của vi sinh vật gây bệnh phân lập từ nhiễm khuẩn vết mổ và thực 

trạng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện. 

3.2. Một số nội dung cần chú ý khi xây dựng hướng dẫn: 

√ Phân loại phẫu thuật và nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ hoặc các nhiễm khuẩn 

liên quan đến phẫu thuật: Sạch, Sạch- Nhiễm, Nhiễm và Bẩn. 

√ Lựa chọn bệnh nhân đủ tiêu chuẩn khuyến cáo sử dụng kháng sinh dự phòng 

√ Lựa chọn loại kháng sinh, liều lượng, đường dùng, thời điểm sử dụng, thời 

gian sử dụng. 

√ Theo dõi và đánh giá bệnh nhân trong quá trình sử dụng kháng sinh dự 

phòng. 

4. Xây dựng danh mục kháng sinh cần ưu tiên quản lý và các quy định 

giám sát 

4.1. Kháng sinh cần ưu tiên quản lý sử dụng tại bệnh viện là các kháng sinh 

được xây dựng trên nguyên tắc: 

√ Kháng sinh để điều trị nhiễm trùng do vi sinh vật kháng thuốc, đa kháng 

hoặc được sử dụng trong trường hợp không đáp ứng, thất bại điều trị với các kháng 

sinh lựa chọn đầu tay; 

√ Kháng sinh có độc tính cao cần giám sát nồng độ thuốc trong máu hoặc cần 

biện pháp quản lý giám sát chặt chẽ các tác dụng không mong muốn và độc tính; 

√ Kháng sinh có nguy cơ bị đề kháng cao nếu sử dụng rộng rãi; 

√ Kháng sinh có khả năng gây tổn hại phụ cận và có tỷ lệ đề kháng của vi sinh 

vật gây bệnh gia tăng nhanh; 



 

 
 

√ Kháng sinh có giá thành trên một ngày điều trị hoặc một đợt điều trị cao; 

√ Kháng sinh mới được phê duyệt đưa vào sử dụng trên thế giới, mới được 

cấp số đăng ký hoặc dự kiến sẽ được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. 

Tuỳ theo hạng bệnh viện và điều kiện của từng bệnh viện để xây dựng danh 

mục kháng sinh cần ưu tiên quản lý cũng như các quy định giúp quản lý sử dụng các 

kháng sinh này, ví dụ như quy định về hội chẩn, phê duyệt trước khi sử dụng, quy 

định về tự động ngừng đơn, quy định hạn chế đối tượng bác sĩ được kê đơn/hạn chế 

đối tượng bệnh nhân được sử dụng… 

4.2. Danh mnh về hội chẩncanh mnh về hội chẩ tnh mnh về hội chẩn, phê 

duyệt trước khi sử dụng, quy định: 

- Kháng sinh cần ưu tiên quản lý - Nhóm 1: 

√ Kháng sinh cần ưu tiên quản lý - Nhóm 1 là các kháng sinh dự trữ, thuộc 

một trong các trường hợp sau: lựa chọn cuối cùng trong điều trị các nhiễm trùng nặng 

khi đã thất bại hoặc kém đáp ứng với các phác đồ kháng sinh trước đó; lựa chọn điều 

trị các nhiễm khuẩn nghi ngờ hoặc có bằng chứng vi sinh xác định do vi sinh vật đa 

kháng; là kháng sinh để điều trị các nhiễm khuẩn nặng do vi sinh vật kháng thuốc, 

có nguy cơ bị đề kháng cao nếu sử dụng rộng rãi, cần cân nhắc chỉ định phù hợp; 

kháng sinh có độc tính cao cần giám sát nồng độ điều trị thông qua nồng độ thuốc 

trong máu (nếu có điều kiện triển khai tại cơ sở) hoặc giám sát chặt chẽ về lâm sàng 

và xét nghiệm để giảm thiểu các tác dụng không mong muốn và độc tính. 

√ Các cơ sở khám, chữa bệnh cần lập kế hoạch và có lộ trình cụ thể để xây 

dựng và ban hành các Hướng dẫn sử dụng kháng sinh Nhóm 1 trong phạm vi của 

đơn vị mình dựa trên các hướng dẫn chuyên môn uy tín, cập nhật hiện có trong nước 

và nước ngoài. 

Lưu ý khi duyệt kháng sinh cần ưu tiên quản lý Nhóm 1 

▪ Tùy điều kiện cụ thể của từng bệnh viện, danh mục kháng sinh cần ưu tiên 

quản lý Nhóm 1 tại Phụ lục 2 có thể được bổ sung (trong trường hợp cần thiết); quy 

trình phê duyệt tham khảo Phụ lục 3; phiếu yêu cầu sử dụng kháng sinh tham khảo 



 

 
 

Phụ lục 4 và điều chỉnh theo hướng dẫn điều trị/hướng dẫn sử dụng kháng sinh của 

bệnh viện (nếu có). 

▪ Điều trị kinh nghiệm được áp dụng với kháng sinh nhóm 1 cho những trường 

hợp nhiễm khuẩn nặng, nghi ngờ do vi khuẩn kháng thuốc. Khuyến cáo (nếu điều 

kiện cho phép) lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm vi sinh trước khi sử dụng kháng 

sinh và điều chỉnh phác đồ (nếu cần) sau khi có kết quả vi sinh kết hợp với đánh giá 

đáp ứng lâm sàng của người bệnh. 

▪ Liều dùng của kháng sinh trong quá trình điều trị có thể thay đổi theo diễn 

biến sinh lý bệnh và đáp ứng lâm sàng của người bệnh, không cố định theo thời điểm 

duyệt. Bác sĩ cần ghi rõ trong bệnh án khi điều chỉnh liều thuốc. 

▪ Quy định thời gian duyệt: trước khi sử dụng hoặc trong vòng 24 - 48 giờ với 

trường hợp cấp cứu/ngoài giờ hành chính. 

▪ Thời gian sử dụng kháng sinh không vượt quá 14 ngày cho mỗi lần duyệt, 

cần đánh giá lại đáp ứng của người bệnh để quyết định hướng xử trí tiếp theo khi 

vượt quá thời gian này; 

▪ Người được ủy quyền duyệt là nhân viên y tế được Ban quản lý sử dụng 

kháng sinh có quyết định phân công công việc, ưu tiên Dược sĩ làm công tác Dược 

lâm sàng/Bác sĩ chuyên khoa Hồi sức tích cực hoặc các bác sĩ có kinh nghiệm trong 

lĩnh vực điều trị các bệnh Nhiễm trùng và sử dụng kháng sinh hợp lý; 

▪ Trong trường hợp người được ủy quyền duyệt có ý kiến khác với bác sĩ điều 

trị, việc sử dụng thuốc cần được hai bên trao đổi và thống nhất dựa trên tình trạng 

lâm sàng cụ thể của người bệnh. 

- Kháng sinh cần theo dõi, giám sát sử dụng - Nhóm 2: 

Kháng sinh cần theo giõi, giám sát sử dụng - Nhóm 2 là kháng sinh được 

khuyến khích thực hiện chương trình giám sát sử dụng tại bệnh viện bao gồm giám 

sát tiêu thụ kháng sinh, giám sát tỷ lệ đề kháng của vi khuẩn với kháng sinh, thực 

hiện các nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc để có can thiệp phù hợp tùy theo điều 

kiện của bệnh viện. 



 

 
 

5. Xây dựng hướng dẫn chuyển kháng sinh từ đường tiêm/truyền sang 

đường uống trong điều kiện cho phép 

Dựa trên đáp ứng lâm sàng của người bệnh, các tiêu chí xác định người bệnh 

và sơ đồ chuyển kháng sinh từ đường tiêm sang đường uống tham khảo Phụ lục 5; 

Danh mục kháng sinh có thể chuyển từ đường tiêm sang đường uống tham khảo Phụ 

lục 6. 

6. Xây dựng tài liệu, hướng dẫn về kỹ thuật vi sinh lâm sàng 

6.1. Tùy theo điều kiện của từng bệnh viện, Khoa Vi sinh/ hoặc bộ phận Vi 

sinh trong Khoa Xét nghiệm xây dựng, thẩm định, triển khai, định kỳ rà soát và điều 

chỉnh Quy trình nuôi cấy, phân lập, định danh và làm kháng sinh đồ. 

6.2. Xây dựng quy trình và hướng dẫn lấy, bảo quản, vận chuyển, nhận bệnh 

phẩm đúng quy cách cho các khoa lâm sàng và khoa vi sinh. 

7. Xây dựng các quy trình, quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản 

7.1. Quy trình: 

√ Quy trình vệ sinh tay; 

√ Quy trình xử lý y dụng cụ tái sử dụng (khử khuẩn, tiệt khuẩn); 

√ Quy trình xử lý đồ vải (thu gom và xử lý đồ vải bẩn; cấp phát đồ vải sạch); 

√ Quy trình vệ sinh bề mặt bệnh viện (làm sạch, khử khuẩn); 

√ Quy trình phân loại, thu gom, vận chuyển và lưu giữ chất thải rắn y tế; 

√ Quy trình xử lý mẫu bệnh phẩm. 

7.2. Quy định: 

√ Quy định sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong: lấy mẫu, vận chuyển 

và xử lý mẫu bệnh phẩm; 

√ Quy định cách ly người bệnh nhiễm vi sinh vật đa kháng; 

√ Làm sạch môi trường trong chăm sóc người bệnh; 

√ Quản lý đồ vải phòng lây nhiễm. 

III. Giám sát sử dụng kháng sinh và giám sát đề kháng kháng sinh tại 

bệnh viện 



 

 
 

1. Giám sát sử dụng kháng sinh 

1.1. Giám sát sử dụng kháng sinh cần được thực hiện định kỳ, liên tục 

√ Trước khi triển khai chương trình QLSDKS: giúp cung cấp các thông tin 

quan trọng về mô hình kê đơn sử dụng kháng sinh trong bệnh viện cũng như trên các 

nhóm bệnh nhân/nhóm khoa phòng đặc thù khác nhau. Kết quả giám sát sẽ giúp nhận 

diện được các nguy cơ tiềm tàng của việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, từ đó 

định hướng các hoạt động, chiến lược của chương trình QLSDKS phù hợp. 

√ Định kỳ trong quá trình triển khai chương trình QLSDKS (thường mỗi 6 

tháng một lần hoặc mỗi 1 năm 1 lần): giúp theo dõi việc sử dụng kháng sinh tại bệnh 

viện và hiệu quả của các chiến lược hoạt động trong chương trình QLSDKS. 

√ Các hình thức giám sát thực trạng sử dụng kháng sinh có thể bao gồm: 

• Phân tích chi phí (phân tích ABC). 

• Phân tích tiêu thụ thông qua DDD (Defined daily dose) theo quy mô toàn 

bệnh viện và/hoặc phân theo từng khoa phòng. DDD cần được hiệu chỉnh cho 100 

hoặc 1000 (người- ngày hoặc ngày – giường) (ngày nằm viện). 

• Phân tích tiêu thụ thông qua thời gian sử dụng kháng sinh DOT (Days of 

therapy), LOT (Length of therapy). DOT và LOT hiệu chỉnh theo 100 hoặc 1000 

(người - ngày hoặc ngày - giường) (hay ngày nằm viện). 

• Phân tích chuyên sâu các vấn đề liên quan đến sử dụng kháng sinh (ví dụ 

kháng sinh cần ưu tiên quản lý trong chương trình được mô tả trong điểm 4.2 Phần 

II Mục D của Hướng dẫn này, các kháng sinh sử dụng nhiều hoặc có gia tăng đột 

biến trong sử dụng, các kháng sinh được ghi nhận có xu hướng đề kháng của vi sinh 

vật gây bệnh gia tăng, kháng sinh sử dụng trong các bệnh nhiễm khuẩn quan trọng 

và thường gặp trong bệnh viện). Phân tích có thể khu trú tại một số khoa, đơn vị lâm 

sàng sử dụng nhiều kháng sinh quan tâm. Các chỉ tiêu phân tích có thể bao gồm: chỉ 

định, lựa chọn, chế độ liều, cách dùng, chuyển đổi tiêm - uống, xuống thang kháng 

sinh, biến cố bất lợi, thời gian sử dụng kháng sinh. 



 

 
 

1.2. Từ kết quả giám sát thực trạng sử dụng kháng sinh, Ban QLSDKS có thể 

xây dựng các chính sách, quy định về sử dụng kháng sinh, định hướng các chiến lược 

hoạt động phù hợp. 

2. Giám sát đề kháng kháng sinh 

2.1. Tại các bệnh viện có khoa vi sinh, bệnh viện cần định kỳ tổng kết đề kháng 

kháng sinh (tối thiểu 1 năm một lần và khi cần thiết) thông qua xây dựng Bản tổng 

kết mức độ nhạy cảm (hoặc đề kháng) của vi sinh vật tại bệnh viện. 

2.2. Bản tổng kết mức độ nhạy cảm (hoặc đề kháng) của vi sinh vật tại bệnh 

viện nên thể hiện được các nội dung sau: 

√ Phân bố các chủng vi sinh vật gây bệnh, phân loại theo mẫu bệnh phẩm, 

phân loại theo khoa điều trị (hồi sức tích cực và ngoài hồi sức tích cực), phân loại 

theo nguồn gốc nhiễm trùng (cộng đồng, bệnh viện) (nếu có thể). 

√ Tỷ lệ nhạy cảm và đề kháng của các chủng vi sinh vật với kháng sinh (ưu 

tiên các kháng sinh quy định thử theo quy định của CLSI và các kháng sinh được sử 

dụng trong phác đồ điều trị). 

√ Xu hướng thay đổi tỷ lệ nhạy, kháng, trung gian theo thời gian 

√ Theo dõi giá trị MIC (nếu điều kiện cho phép) của một số kháng sinh với 

một số vi sinh vật đa kháng (ví dụ: MIC của MRSA với vancomycin, vi khuẩn Gram 

âm đa kháng với colistin, với carbapenem hoặc aminoglycosid). 

2.3. Dữ liệu về các chủng vi sinh vật gây bệnh và mức độ nhạy cảm nên được 

sử dụng để xây dựng phác đồ điều trị kháng sinh kinh nghiệm tại cơ sở. 

2.4. Ban QLSDKS cần đảm bảo rằng tất cả các nhân viên y tế trong bệnh viện 

tiếp cận được kết quả vi sinh và tổng kết kết quả vi sinh cũng như đã được tập huấn 

về phiên giải, áp dụng được kết quả này trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân. 

IV. Các chiến lược hoạt động nhằm quản lý sử dụng kháng sinh trong 

bệnh viện Tuỳ điều kiện của từng bệnh viện, Ban QLSDKS có thể lập kế hoạch 

theo ưu tiên để triển khai một số chiến lược gợi ý sau: 

1. Chiến lược 1: Triển khai hoạt động phê duyệt đơn trước khi sử dụng 



 

 
 

1.1. Áp dụng đối với danh mục nhóm kháng sinh ưu tiên quản lý trong chương 

trình quản lý kháng sinh đã được bệnh viện xây dựng. 

1.2. Triển khai quy định về hoàn thành phiếu yêu cầu sử dụng kháng sinh, quy 

định/quy trình phê duyệt mà bệnh viện đã xây dựng. 

1.3. Có thể giám sát hoạt động này thông qua đo lường tỷ lệ đơn kê có kháng 

sinh cần ưu tiên quản lý trước khi sử dụng được/không được hoàn thành phiếu yêu 

cầu sử dụng kháng sinh và được phê duyệt trước khi sử dụng. 

2. Chiến lược 2: Giám sát kê đơn và phản hồi (Audit and Feedback) 

2.1. Chiến lược giám sát đơn kê và phản hồi được thực hiện sau khi bệnh viện 

đã ban hành các hướng dẫn, quy định, quy trình, danh mục liên quan đến sử dụng 

kháng sinh. Hoạt động này giúp giám sát và đảm bảo thực hiện theo hướng dẫn trên 

từng ca bệnh; phát hiện rào cản trong quá trình triển khai thực hiện theo hướng dẫn, 

từ đó có các giải pháp phù hợp. 

2.2. Ban quản lý SDKS cần phân công cho các nhóm chuyên trách (thường 

bao gồm 1 bác sĩ, 1 dược sĩ làm công tác lâm sàng trong mỗi nhóm, có thể có bác sĩ 

vi sinh phối hợp) thực hiện hoạt động giám sát sử dụng kháng sinh và phản hồi. 

2.3. Hoạt động giám sát phản hồi có thể được thực hiện tiến cứu (giám sát 

phản hồi trực tiếp trên từng ca bệnh đang điều trị) hoặc thực hiện hồi cứu (tổng kết 

lại các ca bệnh đã điều trị, sau đó phản hồi với người kê đơn) tùy thuộc vào nguồn 

nhân lực tại cơ sở. 

2.4. Trong điều kiện nguồn nhân lực hạn chế, có thể áp dụng phương pháp hồi 

cứu hoặc giám sát phản hồi với một số kháng sinh ưu tiên (ví dụ, kháng sinh ưu tiên 

quản lý, kháng sinh sử dụng còn chưa phù hợp trên lâm sàng); một số bệnh lý nhiễm 

khuẩn ưu tiên; một số khoa lâm sàng hoặc triển khai luân phiên giám sát phản hồi tại 

các khoa lâm sàng. 

2.5. Căn cứ thực hiện hoạt động giám sát phản hồi là các hướng dẫn, quy định, 

quy trình, danh mục về sử dụng kháng sinh đã được xây dựng tại bệnh viện. Mỗi 

bệnh viện cần xây dựng biểu mẫu giám sát phản hồi phù hợp. Biểu mẫu xây dựng 



 

 
 

tùy thuộc cách thức triển khai, ví dụ: Giám sát phản hồi theo Khoa phòng, Giám sát 

phản hồi theo đối tượng bệnh nhân (bệnh nhân điều trị nội khoa, ngoại khoa, nhi,…), 

Giám sát phản hồi theo bệnh nhiễm khuẩn (viêm phổi bệnh viện, viêm phổi cộng 

đồng,…), Giám sát phản hồi theo kháng sinh sử dụng… 

3. Chiến lược 3: Triển khai các can thiệp tại Khoa lâm sàng 

Đây là các can thiệp trực tiếp trên bệnh nhân tại Khoa lâm sàng, thực hiện bởi 

nhóm chuyên trách của Ban QLSDKS. Các can thiệp có thể liên quan đến tất cả các 

khía cạnh của việc sử dụng kháng sinh. Một số can thiệp ưu tiên gợi ý phía dưới đây: 

3.1. Can thiệp 1: Tối ưu chế độ liều 

Liều dùng của kháng sinh cần được tối ưu hóa dựa trên đặc điểm cá thể bệnh 

nhân, vị trí nhiễm khuẩn, đặc tính PK/PD kháng sinh, vi sinh vật và tính nhạy cảm 

của vi sinh vật với kháng sinh; kết quả giám sát nồng độ thuốc trong máu (với một 

số thuốc). Nếu có thể, dược sĩ giám sát về liều kháng sinh và can thiệp/tư vấn cho 

người kê đơn về lựa chọn liều tối ưu trên một số đối tượng người bệnh đặc biệt. 

Trong điều kiện nguồn nhân lực hạn chế; dược sĩ có thể triển khai hoạt động này tập 

trung ưu tiên tại một số khoa phòng (Hồi sức tích cực, Truyền nhiễm, Nhi…) hoặc 

với một số kháng sinh (ví dụ: aminoglycosid, carbapenem, colistin, vancomycin,..) 

3.2. Can thiệp 2: Can thiệp xuống thang kháng sinh 

√ Liệu pháp xuống thang bao gồm: (1) Xem xét điều chỉnh phác đồ kháng sinh 

theo kinh nghiệm thành phác đồ điều trị hướng theo đích trên vi sinh vật gây bệnh 

đã được xác định thông qua kết quả phân lập, định danh và kháng sinh đồ; (2) Ngưng 

phác đồ kháng sinh kinh nghiệm khi không có đủ bằng chứng nhiễm khuẩn và (3) 

Ngưng các kháng sinh sử dụng đồng thời trong phác đồ kháng sinh khi không còn 

cần thiết. 

√ Trong điều kiện cho phép, nên lấy mẫu bệnh phẩm vi sinh và thử nhạy cảm 

trước khi khởi đầu dùng kháng sinh. Bác sĩ điều trị, dược sĩ làm công tác lâm sàng 

cần rà soát và theo dõi bệnh nhân trong vòng 48 - 72 giờ sau khi khởi đầu điều trị 



 

 
 

hoặc khi có kết quả vi sinh để đánh giá và áp dụng liệu pháp xuống thang (nếu điều 

kiện lâm sàng cho phép). 

√ Ban QLSDKS có thể độc lập rà soát tất cả các bệnh nhân có kết quả nuôi 

cấy vi sinh vật dương tính (dữ liệu xuất từ Khoa vi sinh), trao đổi trực tiếp với bác sĩ 

điều trị trên từng bệnh nhân để nhận diện được các trường hợp bệnh nhân có thể áp 

dụng liệu pháp xuống thang và tư vấn xuống thang phù hợp trên từng cá thể với sự 

thống nhất của bác sĩ điều trị. 

3.3. Can thiệp 3: Can thiệp chuyển đổi kháng sinh từ đường tiêm sang đường 

uống 

√ Ban QLSDKS cần đảm bảo rằng tất cả các nhân viên y tế liên quan đều được 

đào tạo, tập huấn để biết cách thức thực hiện được việc chuyển đổi kháng sinh từ 

đường tiêm sang đường uống trong thực hành lâm sàng. Nhóm chuyên trách (bao 

gồm bác sĩ và/hoặc dược sĩ làm công tác dược lâm sàng) rà soát các bệnh nhân được 

kê đơn các kháng sinh đường tiêm phù hợp để chuyển đổi được từ đường tiêm sang 

đường uống, sau đó cần đánh giá hàng ngày khả năng đáp ứng các tiêu chí chuyển 

đổi. Trong trường hợp cần thiết, có thể can thiệp thống nhất với bác sĩ điều trị để 

chuyển đổi sang kháng sinh đường uống và tư vấn liều chuyển đổi phù hợp. 

√ Danh mục kháng sinh chuyển đổi đường dùng tiêm - uống, tiêu chí xác định 

người bệnh có thể chuyển đổi kháng sinh từ đường tiêm sang đường uống và quy 

trình chuyển đổi có thể tham khảo Phụ lục 6. 

4. Các chiến lược khác 

Các Bệnh viện cần tập trung nguồn lực vào các chiến lược cốt lõi ở trên, và 

có thể tùy điều kiện, nguồn nhân lực tham khảo thêm các chiến lược sau: 

4.1. Chiến lược giám sát việc sử dụng kháng sinh dự phòng. 

4.2. Chiến lược Xây dựng các hướng dẫn và quy trình nhằm thúc đẩy đảm bảo 

sử dụng kháng sinh phù hợp và kịp thời trong sepsis and septic shock. 

4.3. Chiến lược giám sát sử dụng kháng sinh định kỳ (antibiotic time-outs) tại 

một số thời điểm trong quá trình điều trị (48 - 72 giờ sau khi khởi đầu phác đồ kháng 



 

 
 

sinh) kết hợp đặc điểm lâm sàng, kết quả vi sinh để nhằm ra quyết định ngừng, tiếp 

tục và/hoặc thay đổi phác đồ kháng sinh; sau 5 - 7 ngày hoặc các thời điểm phù hợp 

tùy theo từng loại nhiễm khuẩn để đảm bảo kịp thời xuống thang, chuyển đổi kháng 

sinh đường tiêm/truyền sang kháng sinh đường uống, thay thế/ngừng kháng sinh. 

4.4. Chiến lược quản lý (đánh giá và tư vấn lựa chọn kháng sinh phù hợp) 

trong trường hợp người bệnh dị ứng penicillin; 

4.5. Chiến lược quản lý việc phối hợp các kháng sinh có trùng phổ tác dụng 

trên vi khuẩn kỵ khí. 

V. Đào tạo, tập huấn 

Tổ chức đào tạo, tập huấn liên tục cho bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng về chương 

trình quản lý sử dụng kháng sinh bao gồm việc tuân thủ các hướng dẫn, quy định, 

cách thức làm việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý sử dụng kháng sinh 

tại bệnh viện: 

1. Cập nhật các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, hướng dẫn sử dụng kháng 

sinh và kháng nấm. 

2. Đào tạo, tập huấn về chẩn đoán và điều trị các bệnh lý nhiễm khuẩn/nhiễm 

nấm, kê đơn kháng sinh hợp lý. 

3. Đào tạo, cập nhật, tập huấn về vi sinh cơ bản, phiên giải kết quả vi sinh, 

kháng sinh đồ, áp dụng được kết quả này trong chăm sóc bệnh nhân. 

4. Đào tạo, tập huấn cho nhân viên y tế về các biện pháp kiểm soát nhiễm 

khuẩn, xử lý bệnh phẩm, xử lý y dụng cụ dùng trong phẫu thuật, thủ thuật,... 

5. Giáo dục người bệnh và người chăm sóc người bệnh: về các nguyên tắc cơ 

bản về phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh cá nhân, rửa tay…. 

VI. Đánh giá thực hiện, báo cáo và phản hồi thông tin 

1. Đánh giá thực hiện thông qua các chỉ số 

1.1. Chỉ số giám sát sử dụng kháng sinh: 

- Chỉ số cần thực hiện: 

√ Số lượng, tỷ lệ % người bệnh được kê đơn kháng sinh. 



 

 
 

√ Tiêu thụ kháng sinh tính theo liều dùng một ngày (DDD - Defined Daily 

Dose), báo cáo dưới dạng DDD/100 hoặc 1000 (người - ngày hoặc ngày – giường) 

- Chỉ số khuyến khích thực hiện: 

√ Ngày điều trị kháng sinh (DOT - Days of Therapy) trung bình. DOT có thể 

được báo cáo thêm dưới dạng DOT/100 hoặc 1000 (người - ngày hoặc ngày – 

giường) (ngày nằm viện). 

√ Thời gian sử dụng kháng sinh (LOT – Length of Therapy) trung bình. 

√ Số lượng, tỷ lệ % người bệnh được kê đơn 1 kháng sinh. 

√ Số lượng, tỷ lệ % người bệnh được kê kháng sinh phối hợp. 

√ Số lượng, tỷ lệ % người bệnh kê đơn kháng sinh đường tiêm. 

√ Số lượng, tỷ lệ % ca phẫu thuật được chỉ định kháng sinh dự phòng. 

√ Số lượng, tỷ lệ % chuyển kháng sinh từ đường tiêm sang kháng sinh uống. 

√ Tỷ lệ đơn kê phù hợp theo hướng dẫn sử dụng kháng sinh; hướng dẫn điều 

trị các bệnh nhiễm khuẩn hoặc hướng dẫn sử dụng kháng sinh dự phòng. 

Ghi chú: Các chỉ số giám sát có thể thực hiện trên toàn bộ Bệnh viện hoặc một 

số kháng sinh ưu tiên; một số bệnh lý nhiễm khuẩn ưu tiên; một số khoa lâm sàng… 

1.2. Chỉ số về nhiễm khuẩn bệnh viện 

Các bệnh viện căn cứ theo Hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê 

duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

để xác định tiêu chí về kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện. 

1.3. Chỉ số về mức độ kháng thuốc (xác định theo tiêu chuẩn EUCAST hoặc 

CLSI): 

- Chỉ số cần thực hiện: 

√ Số lượng, tỷ lệ % cấy dương tính. 

√ Số lượng, tỷ lệ % vi sinh vật đa kháng gây bệnh quan trọng phân lập được 

trên tổng số mẫu cấy dương tính 

- Chỉ số khuyến khích thực hiện: 



 

 
 

√ Số lượng, tỷ lệ % vi sinh vật kháng thuốc đối với từng loại kháng sinh/từng 

loại bệnh phẩm/khoa hoặc khối lâm sàng; 

√ Theo dõi xu hướng đề kháng của các vi sinh vật phổ biến tại bệnh viện (lưu 

ý các chủng vi sinh vật sinh β - lactamase phổ rộng (ESBL), tụ cầu vàng kháng 

methicillin, tụ cầu vàng giảm tính nhạy cảm với vancomycin, chủng cầu khuẩn đường 

ruột kháng vancomycin, chủng vi sinh vật kháng carbapenem, colistin…) 

2. Báo cáo, Phản hồi thông tin 

2.1. Định kỳ thực hiện báo cáo các chỉ số theo dõi và phản hồi thông tin cho 

lãnh đạo bệnh viện. 

2.2. Phản hồi thông tin cho bác sỹ: trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua hình thức 

văn bản lưu tại khoa lâm sàng. Gửi thông tin cho lãnh đạo khoa lâm sàng và các bác 

sỹ điều trị, lãnh đạo khoa Dược, các Dược sĩ làm công tác Dược lâm sàng và các 

khoa, phòng chức năng liên quan, dưới dạng bản tin, trình bày tại giao ban, hội thảo 

của bệnh viện, báo cáo cho Hội đồng thuốc và điều trị bệnh viện. 

2.3. Bệnh viện tự đánh giá và lập kế hoạch hoạt động theo thời gian dựa trên 

mẫu tại Phụ lục 7. 

Đ. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. Trách nhiệm của Giám đốc bệnh viện 

1. Đảm bảo cơ cấu tổ chức và phân công cán bộ để triển khai chương trình 

quản lý sử dụng kháng sinh trong đơn vị do mình quản lý. 

2. Chỉ đạo việc phối hợp chặt chẽ giữa Tiểu ban giám sát sử dụng kháng sinh 

và theo dõi sự kháng thuốc của vi sinh vật gây bệnh thường gặp thuộc Hội đồng 

Thuốc và Điều trị phối hợp với Nhóm quản lý sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện, 

giữa Hội đồng Thuốc và Điều trị và Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm xây dựng 

Chương trình quản lý sử dụng kháng sinh và tổ chức triển khai thực hiện chương 

trình này tại bệnh viện. 

3. Đầu tư kinh phí, có chính sách hỗ trợ, khuyến khích và thi đua, khen thưởng 

để việc thực hiện Chương trình có hiệu quả. 



 

 
 

4. Chỉ đạo việc phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng Thuốc và Điều trị với Hội 

đồng kiểm soát nhiễm khuẩn. 

II. Trách nhiệm của Trưởng các khoa lâm sàng 

1. Tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn, các quy trình và quy định đã ban hành. 

2. Giám sát kê đơn an toàn, hợp lý kháng sinh tại khoa. 

3. Hướng dẫn, hợp tác nghiên cứu để đánh giá hiệu quả của triển khai Chương 

trình quản lý sử dụng kháng sinh. 

III. Trách nhiệm của Trưởng khoa Vi sinh 

1. Tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn, các quy trình và quy định đã ban hành. 

2. Chỉ đạo việc xây dựng tài liệu, hướng dẫn về kỹ thuật vi sinh lâm sàng và 

triển khai áp dụng tại đơn vị. 

3. Cung cấp dữ liệu về kết quả nuôi cấy và tính nhạy cảm của vi sinh vật với 

kháng sinh để tối ưu hóa sử dụng kháng sinh đối với từng cá thể người bệnh; Theo 

dõi, cung cấp thông tin mô hình kháng kháng sinh tại đơn vị. 

4. Hướng dẫn, hợp tác nghiên cứu để đánh giá hiệu quả của triển khai Chương 

trình quản lý sử dụng kháng sinh. 

IV Trách nhiệm của Trưởng khoa Dược 

1. Đề xuất danh mục kháng sinh ưu tiên quản lý và quy trình yêu cầu kê đơn 

kháng sinh với những kháng sinh này. 

2. Giám sát, báo cáo việc sử dụng kháng sinh tại các khoa/phòng. 

3. Hướng dẫn, hợp tác nghiên cứu để đánh giá hiệu quả của triển khai Chương 

trình quản lý sử dụng kháng sinh. 

V Trách nhiệm của Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

1. Xây dựng và triển khai quy định cách ly người bệnh có nhiễm vi sinh vật 

đa kháng và hướng dẫn, giám sát các khoa thực hiện. 

2. Quy định cụ thể các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản như vệ sinh 

bàn tay, sử dụng phương tiện phòng hộ, khử tiệt khuẩn dụng cụ, thiết bị, môi trường. 



 

 
 

3. Quy định cụ thể các lĩnh vực/khoa phòng/khu vực cần phải ưu tiên và tăng 

cường giám sát và kiểm soát nhiễm khuẩn: phòng mổ, phòng thủ thuật, phòng hậu 

phẫu, phòng hồi sức; tay phẫu thuật viên, bác sĩ và điều dưỡng sau khi rửa; dụng cụ 

phẫu thuật, dây máy thở, dây thở oxy, dụng cụ nội soi, đồ vải...sau tiệt khuẩn ... Nước 

sinh hoạt trong bệnh viện, nước cất tráng dụng cụ, nước cất trong bình làm ẩm oxy... 

4. Hỗ trợ giám sát vi sinh vật đa kháng và phối hợp với khoa Vi sinh để xác 

định nguyên nhân, nguồn bệnh trong các đợt nhiễm khuẩn bệnh viện bùng phát (qua 

xác định dịch tễ học phân tử). 

VI Trách nhiệm của Trưởng phòng/bộ phận Công nghệ thông tin 

Đẩy mạnh hoạt động công nghệ thông tin giúp tối ưu hóa quản lý sử dụng 

kháng sinh: tổng hợp, phân tích và tích hợp được các thông tin với nhau về hồ sơ 

bệnh án điện tử; y lệnh của bác sĩ, kết quả vi sinh; chức năng thận, gan, tiền sử dị 

ứng thuốc của người bệnh; tương tác thuốc, chi phí tiền thuốc, hỗ trợ trích xuất dữ 

liệu, tính toán các chỉ số cần báo cáo…. 

VII Trách nhiệm của các khoa/phòng khác và cán bộ y tế 

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể, các khoa/phòng và cán bộ y tế liên quan 

có trách nhiệm triển khai thực hiện./. 

  

  

PHỤ LỤC 1 

PHÂN TUYẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5631/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020) 

_______________________ 

  

Các yếu tố cốt lõi cần đảm bảo thực hiện trong chương trình Quản Lý sử dụng 

kháng sinh* 

Các yếu tố cốt lõi Bệnh viện áp dụng 



 

 
 

Hạng đặc 

biệt và 

hạng I 

Hạng II 

Các hạng 

bệnh viện 

còn lại 

Cam kết của lãnh đạo bệnh viện 

1. QLSDKS được ban lãnh đạo BV xác 

định là hoạt động ưu tiên và đưa vào chỉ 

số đánh giá hiệu suất làm việc của BV. 

X X X 

2. Thúc đẩy việc đưa ra kế hoạch hoạt 

động năm, trong đó nêu rõ những hoạt 

động ưu tiên thực hiện, đo lường tiến độ, 

phân công trách nhiệm. 

X X X 

3. Phân bổ nguồn lực (tài chính, nhân sự) 

để thực hiện chương trình hiệu quả. 
X X X 

Phân công trách nhiệm 

4. Thành lập hội đồng/nhóm QLSDKS 

đa chuyên khoa (tham khảo trong mục 

III.A), chịu trách nhiệm thiết lập và điều 

phối chương trình. 

X X X 

5. Thành lập tiểu ban giám sát SDKS đa 

chuyên khoa, chịu trách nhiệm thực hiện 

hoạt động QLSDKS thường nhật và báo 

cáo cho nhóm QLSDKS: 

▪ Lựa chọn 1: nhóm bao gồm ≥3 bác sĩ 

và dược sĩ lâm sàng (tốt nhất có chuyên 

môn điều trị bệnh nhiễm trùng và sử 

dụng kháng sinh hợp lý). 

X X X 



 

 
 

▪ Lựa chọn 2: nhóm bao gồm > 1 bác 

sĩ/dược sĩ làm công tác dược lâm sàng. 

Hoạt động Quản Lý Sử Dụng Kháng Sinh 

6. Xây dựng/cập nhật hướng dẫn sử dụng 

kháng sinh (nội dung tham khảo trong 

mục D.II): 

▪ Lựa chọn 1: Mỗi BV cần tự xây 

dựng/cập nhật khuyến cáo sử dụng 

kháng sinh dựa trên bằng chứng y học, 

dữ liệu vi sinh tại chỗ và mô hình bệnh 

tật tại BV (tham khảo các hướng dẫn 

quốc tế/trong nước) 

▪ Lựa chọn 2: Mỗi BV có thể tự xây 

dựng/cập nhật khuyến cáo sử dụng 

kháng sinh dựa trên bằng chứng y học, 

dữ liệu vi sinh tại chỗ và mô hình bệnh 

tật tại BV hoặc sử dụng hướng dẫn sử 

dụng kháng sinh do Bộ Y tế ban hành, 

điều chỉnh cho phù hợp với tình hình BV 

▪ Lựa chọn 3: Mỗi BV sử dụng hướng 

dẫn sử dụng kháng sinh do Bộ Y tế ban 

hành, điều chỉnh cho phù hợp với tình 

hình BV 

  

  

X 

  

  

  

  

  

X 

  

  

  

X 

  

  

  

  

  

X 

  

  

  

X 

7. Xây dựng danh mục KS cần giám sát 

khi kê đơn 
X X X 



 

 
 

8. Xây dựng danh mục KS ưu tiên quản 

lý và quy trình phê duyệt các KS thuộc 

danh mục này 

X X X 

9. Xây dựng tiêu chí đánh giá và xác định 

vấn đề cần can thiệp (tham khảo mục 

D.VI) 

X X X 

10. Đào tạo và tập huấn cho nhân viên y 

tế (tham khảo mục D.V)): 

▪ Lựa chọn 1: đào tạo và tập huấn (tần 

suất 3-6 tháng/lần) 

▪ Lựa chọn 2: tập huấn cơ bản (tối thiểu 

1 lần/năm) 

  

  

X 

X 

  

X 

  

X 

X 

  

X 

  

X 

Kiểm tra và giám sát 

11. Tiểu ban giám sát SDKS thường 

xuyên đánh giá/kiểm tra việc sử dụng 

kháng sinh. Tùy nguồn lực của BV, công 

tác đánh giá/kiểm tra có thể thực hiện tại 

một số Khoa lâm sàng ưu tiên hoặc trên 

một số tình trạng lâm sàng đặc biệt, theo 

tần suất được quy định cụ thể trong kế 

hoạch hoạt động năm về QLSDKS. 

X X X 

12. Tiểu ban giám sát SDKS phối hợp 

với khoa Vi sinh, khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn để theo dõi mức độ nhạy cảm 

kháng sinh, tỉ lệ đề kháng của một số tác 

nhân vi sinh vật gây bệnh chính và có 

biện pháp can thiệp kịp thời nếu cần. 

X     



 

 
 

Phản hồi và báo cáo 

13. Thông qua nhiều kênh thông tin, cần 

đảm bảo các phản hồi của tiểu ban giám 

sát SDKS phải đến được bác sĩ lâm sàng, 

dược sĩ làm công tác Dược lâm sàng và 

các bên liên quan (tham khảo mục 

D.VI.2) 

X X X 

14. Đại diện nhóm QLSDKS thực hiện 

báo cáo thường quy về việc triển khai áp 

dụng chương trình QLSDKS với lãnh 

đạo BV. 

Báo cáo này đồng thời được phổ biến 

đến các nhân viên y tế trong đơn vị (tham 

khảo mục D.VI.2) 

▪ Lựa chọn 1: tần suất 3-6 tháng/lần 

▪ Lựa chọn 2: tần suất tối thiểu 1 lần/năm 

X X X 

  

  

PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC KHÁNG SINH ƯU TIÊN QUẢN LÝ TẠI BỆNH VIỆN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5631/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020) 

_______________________ 

  

STT 

Chống nhiễm 

khuẩn/kháng 

nấm/kháng virus 

Đường dùng/ 

dạng dùng* 
Hạng bệnh viện Ghi chú 

(1) (2) (3) 
Hạng 

đặc biệt 

Hạng 1 

(5) 

Hạng 2 

và các 
(7) 



 

 
 

(4) cơ sở y 

tế thấp 

hơn (6) 

1.1 
Kháng sinh cần ưu tiên quản lý– 

Nhóm 1 
        

1 
Ceftolozan-

tazobactam 
Tiêm + + + 

Có lộ trình xây 

dựng Hướng dẫn 

sử dụng và ban 

hành tại đơn vị 

2 Tigecyclin 
Truyền tĩnh 

mạch 
+ + + 

Có lộ trình xây 

dựng Hướng dẫn 

sử dụng và ban 

hành tại đơn vị 

3 Colistin 

Truyền tĩnh 

mạch/khí 

dung/tiêm nội 

tủy 

+ + + 

Có lộ trình xây 

dựng Hướng dẫn 

sử dụng và ban 

hành tại đơn vị 

4 Fosfomycin Truyền TM + + + 

Có lộ trình xây 

dựng Hướng dẫn 

sử dụng và ban 

hành tại đơn vị 

5 Linezolid 
Truyền 

TM/uống 
+ + + 

Có lộ trình xây 

dựng Hướng dẫn 

sử dụng và ban 

hành tại đơn vị 

6 
Amphotericin B 

phức hợp lipid 
Truyền TM + + + 

Có lộ trình xây 

dựng Hướng dẫn 

sử dụng và ban 

hành tại đơn vị 

7 Caspofungin Truyền TM + + + 
Có lộ trình xây 

dựng Hướng dẫn 



 

 
 

sử dụng và ban 

hành tại đơn vị 

8 Micafungin Truyền TM + + + 

Có lộ trình xây 

dựng Hướng dẫn 

sử dụng và ban 

hành tại đơn vị 

9 Voriconazol 
Truyền TM/ 

Uống 
+ + + 

Có lộ trình xây 

dựng Hướng dẫn 

sử dụng và ban 

hành tại đơn vị 

10 

Các thuốc chống 

nhiễm 

khuẩn/kháng nấm 

mới** (ceftazidim-

avibactam, 

ceftobiprol, 

cefiderocol, 

dalbavancin, 

dalfopristin- 

quinupristin, 

eravacyclin, 

omadacyclin, 

oritavancin, 

plazomicin, 

tedizolid, 

telavancin, 

anidulafundin, 

isavuconazol, 

amphotericin B 

dạng liposom) 

Truyền 

TM/uống 
+ + + 

Có lộ trình xây 

dựng Hướng dẫn 

sử dụng và ban 

hành tại đơn vị 



 

 
 

11 

Kháng sinh 

carbapenem 

(meropenem, 

imipenem, 

doripenem)*** 

Truyền TM + + + 

Khuyến khích xây 

dựng Hướng dẫn 

sử dụng tại đơn vị 

12 Ertapenem Truyền TM - - + 

Khuyến khích xây 

dựng Hướng dẫn 

sử dụng tại đơn vị 

13 Vancomycin Truyền TM - + + 

Khuyến khích xây 

dựng Hướng dẫn 

sử dụng tại đơn vị 

14 Teicoplanin 

Tiêm TM, 

Truyền TM, 

Tiêm bắp 

- + + 

Khuyến khích xây 

dựng Hướng dẫn 

sử dụng tại đơn vị 

15 
Amphotericin B 

deoxycholat 
Truyền TM - + + 

Khuyến khích xây 

dựng Hướng dẫn 

sử dụng tại đơn vị 

16 Aciclovir Truyền TM - + + 

Khuyến khích xây 

dựng Hướng dẫn 

sử dụng tại đơn vị 

17 Valganciclovir Uống + + + 

Khuyến khích xây 

dựng Hướng dẫn 

sử dụng tại đơn vị 

18 Posaconazol Uống + + + 

Khuyến khích xây 

dựng Hướng dẫn 

sử dụng tại đơn vị 

1.2 
Kháng sinh cần theo dõi, giám sát sử 

dụng – Nhóm 2 
        



 

 
 

1 

Kháng sinh nhóm 

aminoglycosid 

(amikacin, 

gentamicin, 

tobramycin, 

neltimicin) 

Tiêm bắp, 

Tiêm TM 

Truyền TM 

+ + +   

2 

Kháng sinh nhóm 

fluoroquinolon 

(ciprofloxacin, 

levofloxacin, 

lomefloxacin, 

moxifloxacin, 

norfloxacin, 

ofloxacin, 

pefloxacin, 

sparfloxacin) 

Truyền 

TM/uống 
+ + +   

Ghi chú: 

* Đường dùng/dạng dùng của thuốc dựa theo Dược thư Quốc gia Việt Nam 

2015 hoặc tờ thông tin sản phẩm được phê duyệt bởi Cơ quan quản lý Dược phẩm 

Châu Âu (EMA) hoặc Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa kỳ (FDA) 

(với các thuốc mới). 

** Các thuốc chống nhiễm khuẩn/kháng nấm mới được cấp số đăng ký lưu 

hành bởi FDA hoặc EMA. Danh sách có thể được cập nhật sau khi các thuốc mới 

được phê duyệt tại Việt nam. 

*** Các khoa truyền nhiễm, cấp cứu, hồi sức tích cực, gây mê hồi sức của 

bệnh viện tuyến trung ương (tuyến 1) theo quy định tại Điều 3, Thông tư 43/2013/TT-

BYT ngày 11/12/2013 không cần phê duyệt trước khi sử dụng. 

“+”:  Cần phải thực hiện 

“-”: Không bắt buộc thực hiện 

  



 

 
 

  

PHỤ LỤC 3 

QUY TRÌNH  KÊ ĐƠN, DUYỆT, CẤP PHÁT KHÁNG SINH ƯU TIÊN 

QUẢN LÝ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5631/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020) 

_______________________ 

Quy trình kê đơn, duyệt, cấp phát kháng sinh ưu tiên quản lý thuộc Phụ lục 1 tham 

khảo quy trình sau: 



 

 
 

 

  

  

 

 

 



 

 
 

PHỤ LỤC 4 

MẪU PHIẾU YÊU CẦU SỬ DỤNG KHÁNG SINH  

CẦN ƯU TIÊN QUẢN LÝ 

 

QLSDKS: Quản lý sử dụng kháng sinh; ƯTQL: Ưu tiên quản lý 

  



 

 
 

  

PHỤ LỤC 5 

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH NGƯỜI BỆNH VÀ SƠ ĐỒ CHUYỂN ĐỔI KHÁNG 

SINH TỪ ĐƯỜNG TIÊM SANG ĐƯỜNG UỐNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5631/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020) 

_______________________ 

 

A. Tiêu chí khuyến khích chuyển đổi kháng sinh từ đường tiêm sang 

đường uống theo đánh giá lâm sàng 

Người bệnh người lớn nội trú đáp ứng các tiêu chí sau: 

A. Dấu hiệu sinh tổn ổn định và đang tiến triển tốt 

 Huyết áp tâm thu ở mức ổn định (>90mmHg) và đang không dùng vận mạch 

hoặc liệu pháp bù dịch 

B. Các triệu chứng của nhiễm trùng cải thiện tốt hoặc không còn 

 Không sốt, nhiệt độ < 38,3oC và không cần dùng thuốc hạ nhiệt trong ít nhất 24 

giờ 

 Không có hiện tượng hạ thân nhiệt, nhiệt độ > 36oC trong ít nhất 24 giờ 

C. Đường tiêu hóa không bị tổn thương và ổn định về mặt chức năng 

 Không có các tình trạng ảnh hưởng đến hấp thu thuốc qua đường uống: 

hội chứng kém hấp thu, hội chứng ruột ngắn, liệt ruột nặng, tắc ruột, hút dịch dạ 

dày liên tục qua ống thông mũi. 

D. Đường miệng không bị tổn thương (người bệnh sử dụng được thuốc uống) 

 Không nôn 

 Bệnh nhân hợp tác 

E. Không có các chống chỉ định của kháng sinh đường uống liên quan đến loại 

nhiễm khuẩn 

 Không đạt nồng độ kháng sinh thích hợp tại vị trí nhiễm trùng bằng đường uống 



 

 
 

 Không có các tình trạng nhiễm trùng sau: 

√ Nhiễm khuẩn huyết nặng, nhiễm khuẩn huyết do 

S.aureus 

√ Viêm mô tế bào hoặc viêm cân cơ hoại tử 

√ Nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương (viêm não, 

viêm màng não) 

√ Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn 

√ Viêm trung thất 

√ Đợt cấp bệnh xơ nang 

√ Giãn phế quản 

√ Nhiễm trùng mô sâu, ví dụ áp xe, viêm mủ màng 

phổi 

√ Viêm tủy xương 

√ Nhiễm trùng hoại tử mô mềm 

√ Viêm khớp nhiễm khuẩn 

√ Nhiễm khuẩn liên quan đến các thiết bị cấy ghép 

  

F. Kháng sinh đường uống có sinh khả dụng tốt, có phổ tác dụng trùng hoặc 

tương tự thuốc tĩnh mạch và sẵn có tại bệnh viện. 

B. Sơ đồ diễn tiến chuyển đổi kháng sinh đường tiêm sang kháng sinh 

đường uống theo đánh giá lâm sàng 

B.1. Người bệnh người lớn: 



 

 
 

 

B.2.Người bệnh nhi 

Bệnh nhi sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch 



 

 
 

 

  

  

PHỤ LỤC 6 

DANH MỤC KHÁNG SINH CHUYỂN TỪ ĐƯỜNG TIÊM/TRUYỀN  

SANG ĐƯỜNG UỐNG (IV/PO) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5631/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020) 

_______________________ 



 

 
 

  

Bốn nhóm kháng sinh áp dụng chuyển từ đường tiêm/truyền sang đường uống 

Nhóm Định nghĩa Kháng sinh 

Nhóm 1 

Kháng sinh có sinh khả dụng đường uống cao 

(>90%), hấp thu tốt và dung nạp tốt ở liều tương 

tự liều đường tiêm 

Levofloxacin 

Linezolid 

Cotrimoxazol 

Moxifloxacin 

Fluconazol 

Metronidazol 

Nhóm 2 

Kháng sinh có sinh khả dụng đường uống thấp 

hơn (70-80%) nhưng có thể bù trừ bằng tăng liều 

của kháng sinh uống 

Ciprofloxacin 

Voriconazol 

Nhóm 3 

Kháng sinh có sinh khả dụng đường uống cao 

(>90%) nhưng có liều tối đa đường uống thấp 

hơn so với liều đường tiêm (do dung nạp tiêu hóa 

kém) 

Clindamycin 

Cephalexin 

Amoxicillin 

Nhóm 4 
Kháng sinh có sinh khả dụng đường uống thấp 

hơn và liều tối đa thấp hơn đường tiêm 
Cefuroxim 

Ghi chú: 

Nhóm 1-2 có thể sử dụng ban đầu qua đường uống cho các nhiễm khuẩn 

không đe dọa tính mạng, bệnh nhân có huyết động ổn định và không có 

vấn đề về hấp thu, có thể sử dụng trong chuyển tiếp IV/PO nếu đáp ứng 

điều kiện lâm sàng. 

Nhóm 3-4 có thể sử dụng trong chuyển tiếp IV/PO theo nguyên tắc: sau 

khi nhiễm khuẩn cơ bản đã được giải quyết bằng kháng sinh đường tiêm 

ban đầu, kết hợp tác dụng của kháng sinh với tình trạng miễn dịch của 

người bệnh. 



 

 
 

Áp dụng 3 hình thức chuyển đổi kháng sinh từ đường tiêm/truyền sang đường 

uống trong điều trị như sau: 

1. Điều trị tiếp nối (sequential therapy): chuyển từ kháng sinh đường tiêm 

sang kháng sinh đường uống cùng hoạt chất. 

2. Điều trị chuyển đổi kháng sinh tiêm uống (Switch therapy): chuyển đổi 

từ kháng sinh đường tiêm sang kháng sinh đường uống cùng nhóm, nhưng kháng 

sinh đường uống có thể là hoạt chất khác, có cùng hoạt lực và phổ tác dụng. 

3. Điều trị xuống thang (Scale down therapy): Chuyển đổi từ kháng sinh 

đường tiêm sang kháng sinh đường uống khác có thể cùng loại, cùng nhóm hoặc 

khác nhóm với kháng sinh đường tiêm. Tuy nhiên, tần suất, liều dùng và phổ tác 

dụng có thể không hoàn toàn tương tự như kháng sinh đường tiêm. 

Bảng: Một số kháng sinh gợi ý chuyển đổi ở người lớn 

Kháng sinh tĩnh mạch Kháng sinh đường uống 

Levofloxacin 500 mỗi 12 giờ hoặc 

750mg mỗi 24 giờ 

Levofloxacin 500 mỗi 12 giờ hoặc 750mg 

mỗi 24 giờ 

Moxifloxacin 400mg mỗi 24 giờ Moxifloxacin 400mg mỗi 24 giờ 

Linezolid 600mg mỗi 12 giờ Linezolid 600mg mỗi 12 giờ 

Fluconazol200-400mg mỗi 24 giờ Fluconazol200-400mg mỗi 24 giờ 

Metronidazol 500mg mỗi 12 giờ Metronidazol 500mg mỗi 12 giờ 

Doxycylin 100-200mg mỗi 12 giờ Doxycyclin 100-200mg mỗi 12 giờ 

Minocyclin 200mg mỗi 12 giờ Minocyclin 200mg mỗi 12 giờ 

Clarithromycin 500mg mỗi 12 giờ Clarithromycin 500mg mỗi 12 giờ 



 

 
 

Azithromycin 500mg mỗi 24 giờ Azithromycin 500mg mỗi 24 giờ 

Ciprofloxacin 400mg mỗi 12 giờ Ciprofloxacin 500mg mỗi 12 giờ 

Voriconazol 200mg mỗi 12 giờ Voriconazol 200mg mỗi 12 giờ 

Ampicillin/sulbactam (liều theo 

ampicillin) 1-2g mỗi 6 giờ 

Amoxicillin/acid clavulanic (liều theo 

amoxicillin) 500-1000mg mỗi 8 giờ 

Cefazolin 1-2g mỗi 8 giờ Cephalexin 500mng mỗi 6 giờ 

Cefotaxim 1g mỗi 12 giờ Ciprofloxacin 500-750mg mỗi 12 giờ 

Ceftriaxon 1-2g mỗi 24 giờ 

Ciprofloxacin 500-750mg mỗi 12 giờ 

hoặc amoxicillin/acid clavulanic 

875/125mg mỗi 12 giờ 

Cefuroxim 750mg-1,5g mỗi 8 giờ Cefuroxim axetil 500mg-1g mỗi 12 giờ 

Cloxacillin 1g mỗi 6 giờ Cloxacillin 500mg mỗi 6 giờ 

Clindamycin 600mg mỗi 8 giờ Clindamycin 300-450mg mỗi 6 giờ 

Vancomycin (liều theo khuyến cáo) Linezolid 600mg mỗi 12 giờ 

Ceftazidim hoặc cefepim 

(2g mỗi 8 giờ) 

Ciprofloxacin (750mg mỗi 12 giờ) 

hoặc levofloxacin (500mg mỗi 12 giờ 

hoặc 750mg mỗi 24 giờ) 

Gentamicin 5mg/kg mỗi 24 giờ 

Ciprofloxacin 500mg mỗi 12 giờ 

(750mg mỗi 12 giờ cho trường hợp nhiễm 

P.aeruginosa) 



 

 
 

Tobramycin 5mg/kg mỗi 24 giờ 

Ciprofloxacin 500mg mỗi 12 giờ 

(750mg mỗi 12 giờ cho trường hợp nhiễm 

P.aeruginosa) 

  

  

PHỤ LỤC 7 

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5631/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020) 

_______________________ 

  

A. HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA BAN LÃNH ĐẠO BỆNH 

VIỆN 

Thiết lập ở bệnh viện nơi 

anh/chị công tác 

1. Giám đốc bệnh viện nơi anh/chị công tác có ban hành văn bản 

chính thức nhằm hỗ trợ/thúc đẩy các hoạt động (chương trình quản 

lý sử dụng kháng sinh) để cải thiện tình hình sử dụng kháng sinh 

hay không? 

□ Có □ Không 

2. Bệnh viện của anh/chị có nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính 

từ ngân sách nào cho các hoạt động quản lý sử dụng kháng sinh 

không? (ví dụ như hỗ trợ tiền lương, đào tạo nhân sự, công nghệ 

thông tin...) 

□ Có □ Không 

B. TRÁCH  NHIỆM     

Bệnh viện của anh/chị có phân công bác sỹ nào chịu trách nhiệm về 

kết quả đầu ra của chương trình quản lý sử dụng kháng sinh hay 

không? 

□ Có □ Không 

C. CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC     

Bệnh viện của anh/chị có phân công dược sỹ nào chịu trách nhiệm 

trong hoạt động cải thiện sử dụng kháng sinh không? 
□ Có □ Không 



 

 
 

HỖ TRỢ CHÍNH CHO CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH 

Những nhân viên nào dưới đây làm việc cùng với các nhà lãnh đạo để cải thiện sử dụng kháng 

sinh? 

1. Bác sỹ □ Có □ Không 

2. Dược sĩ lâm sàng □ Có □ Không 

3. Chuyên gia vi sinh □ Có □ Không 

4. Chuyên gia dịch tễ học □ Có □ Không 

5. Chuyên gia về quản lý chất lượng □ Có □ Không 

6. Chuyên gia về kiểm soát nhiễm khuẩn □ Có □ Không 

7. Kỹ sư công nghệ thông tin □ Có □ Không 

8. Điều dưỡng □ Có □ Không 

D. CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SỬ DỤNG KHÁNG SINH MỘT CÁCH TỐI ƯU NHẤT 

CHÍNH SÁCH 

1. Bệnh viện có xây dựng hướng dẫn sử dụng kháng sinh không? 

2. Nếu có, hướng dẫn của bệnh viện có dựa trên hướng dẫn sử dụng 

kháng sinh của Bộ Y tế và tính nhạy cảm của vi sinh vật tại địa 

phương để hỗ trợ lựa chọn kháng sinh phù hợp trong những bệnh 

thường gặp không? 

□ Có 

□ Có 

□ Không 

□ Không 

NHỮNG CAN THIỆP CỤ THỂ CẢI THIỆN SỬ DỤNG KHÁNG SINH 

Bệnh viện đã thực hiện những hoạt động nào sau đây để cải thiện kê đơn kháng sinh? 

CAN THIỆP RỘNG 



 

 
 

1. Tại bệnh viện của anh/chị, có xây dựng danh mục các kháng sinh 

cần ưu tiên quản lý không? 
□ Có □ Không 

2. Bác sỹ hay dược sỹ có xem xét lại liệu trình điều trị cho các kháng 

sinh cụ thể hay không? (ví dụ: theo dõi tiến triển của người bệnh 

cùng xem xét các đáp ứng điều trị) 

□ Có □ Không 

SỰ THAY ĐỔI TRONG LIỆU TRÌNH ĐIỀU TRỊ 

Bệnh viện anh/chị có thực hiện những hoạt động sau không? 

1. Trong những trường hợp cho phép, kháng sinh có thể được thay 

đổi từ đường tiêm sang đường uống hay không? 
□ Có □ Không 

2. Liều kháng sinh có được hiệu chỉnh trong những trường hợp suy 

giảm chức năng của 1 số cơ quan (như gan, thận...) hay không? 
□ Có □ Không 

3. Tối ưu hóa liều (căn cứ Dược động học/Dược lực học) để tối ưu 

hóa điều trị nhiễm khuẩn có được thực hiện hay không? 
□ Có □ Không 

4. Có hệ thống cảnh báo tự động trong trường hợp phác đồ điều trị 

bị trùng lặp không cần thiết hay không? (như trùng lặp hoạt chất khi 

kê đơn...) 

□ Có □ Không 

CHẨN ĐOÁN VÀ NHỮNG CAN THIỆP CỤ THỂ TỚI TÌNH TRẠNG NHIỄM KHUẨN 

Bệnh viện của anh/chị có những can thiệp cụ thể để bảo đảm sử dụng kháng sinh tối ưu trong 

điều trị các bệnh nhiễm khuẩn phổ biến sau hay không? 

1. Viêm phổi mắc phải tại cộng đồng □ Có □ Không 

2. Nhiễm khuẩn tiết niệu □ Có □ Không 

3. Nhiễm khuẩn da và mô mềm □ Có □ Không 

4. Kháng sinh dự phòng phẫu thuật □ Có □ Không 

5. Nhiễm khuẩn xâm lấn (ví dụ vào máu) □ Có □ Không 

E. THEO DÕI: GIÁM SÁT KÊ ĐƠN, SỬ DỤNG KHÁNG SINH VÀ TÍNH KHÁNG 

KHÁNG SINH 



 

 
 

QUY TRÌNH 

1. Chương trình quản lý sử dụng kháng sinh có theo dõi việc tuân 

thủ tài liệu Hướng dẫn sử dụng kháng sinh về chỉ định, liều dùng, 

đường dùng, thời gian dùng kháng sinh không? 

□ Có □ Không 

2. Chương trình quản lý sử dụng kháng sinh có theo dõi việc tuân 

thủ khuyến cáo điều trị cụ thể tại đơn vị hay không (tính nhạy cảm 

của vi sinh vật tại đơn vị...) 

□ Có □ Không 

SỬ DỤNG KHÁNG SINH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẦU RA 

1. Bệnh viện của anh/chị có theo dõi tỉ lệ nhiễm khuẩn C.difficile 

hay không? 
□ Có □ Không 

2. Bệnh viện của anh/chị có báo cáo tình hình kháng thuốc của các 

vi sinh vật gây bệnh phân lập tại bệnh viện hay không? (có theo dõi 

một trong các chỉ số sau: số chủng và đề kháng của vi sinh vật sinh 

ESBL, MRSA, VRSA, VRE, chủng vi sinh vật kháng carbapenem, 

kháng colistin, C.difficile kháng thuốc. 

□ Có □ Không 

BỆNH VIỆN CÓ THEO DÕI TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH QUA CÁC DỮ LIỆU 

SAU ĐÂY KHÔNG? 

1. Số gam kháng sinh được sử dụng (Liều xác định hàng ngày, 

DDD)? 
□ Có □ Không 

2. Chi phí mua kháng sinh? □ Có □ Không 

F. BÁO CÁO THÔNG TIN VỀ CẢI THIỆN SỬ DỤNG KHÁNG SINH VÀ TÍNH KHÁNG 

1. Chương trình quản lý sử dụng kháng sinh có chia sẻ báo cáo cụ 

thể về sử dụng kháng sinh tại bệnh viện cho bác sỹ kê đơn hay 

không? 

□ Có □ Không 

2. Bệnh viện có cung cấp báo cáo tình hình kháng thuốc của vi sinh 

vật phân lập tại bệnh viện cho bác sỹ kê đơn hay không? 
□ Có □ Không 



 

 
 

3. Bác sỹ kê đơn có từng nhận được những phản hồi hay góp ý về 

cách thức cải thiện việc kê đơn kháng sinh của mình 

không? 

□ Có □ Không 

G. ĐÀO TẠO 

Chương trình quản lý sử dụng kháng sinh có tổ chức các lớp, xây 

dựng chương trình, thông tin đào tạo cho các bác sỹ và những cán 

bộ y tế có liên quan nhằm cải thiện việc kê đơn kháng sinh không? 

□ Có □ Không 
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QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TƯƠNG TÁC THUỐC CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ 

chức, hoạt động Dược lâm sàng của cơ sở Khám, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 5305/QĐ-BYT ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 

02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

Theo đề nghị của Ban soạn thảo Danh mục tương tác thuốc chống chỉ định tại các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thành lập theo Quyết định số số 4545/QĐ- BYT ngày 

25/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Biên bản họp ngày 29/11/2021; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục Tương tác thuốc chống chỉ 

định trong thực hành lâm sàng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”. 



 

 
 

Điều 2. Danh mục Tương tác thuốc chống chỉ định trong thực hành lâm sàng tại các 

cơ sở khám, chữa bệnh là tài liệu chuyên môn áp dụng cho tất cả các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh Nhà nước và tư nhân. Căn cứ vào tài liệu này và tùy theo điều kiện 

thực tế của đơn vị, lãnh đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức triển khai hoạt động 

quản lý tương tác thuốc tại đơn vị. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 4. Các ông, bà: Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Văn phòng 

Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; các Vụ trưởng, Cục trưởng của Bộ Y tế; Giám đốc các cơ 

sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành; Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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- Như Điều 4; 

- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c); 

- Các Thứ trưởng; 

- Trung tâm DI & ADR Quốc gia, trung 

tâm DI & ADR khu vực TP Hồ Chí Minh; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; 

- Website Cục KCB; 

- Lưu: VT, KCB. 
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MỤC LỤC. 

DANH SÁCH BAN BIÊN SOẠN VÀ THẨM ĐỊNH “DANH MỤC TƯƠNG TÁC 

THUỐC CHỐNG CHỈ ĐỊNH TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG TẠI CÁC CƠ 

SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH” 

1. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG TÀI LIỆU 

2. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG DANH MỤC 

3. CÁCH SỬ DỤNG DANH MỤC 

3.1. Cách sử dụng Danh mục tương tác thuốc theo từng hoạt chất 

3.2. Cách sử dụng Danh mục tương tác thuốc theo nhóm đặc tính dược lý 

BẢNG 3.1. DANH MỤC TƯƠNG TÁC THUỐC THEO TỪNG HOẠT CHẤT 

BẢNG 3.2. DANH MỤC TƯƠNG TÁC THUỐC THEO NHÓM ĐẶC TÍNH 

DƯỢC LÝ 

1. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG TÀI LIỆU. 

Danh mục tương tác thuốc chống chỉ định được xây dựng với mục đích thống nhất 

một danh mục tra cứu tương tác thuốc bất lợi của các hoạt chất thuốc lưu hành ở Việt 

Nam (ngoại trừ thuốc có nguồn gốc dược liệu, thuốc Y học cổ truyền), với ưu tiên 

tập trung vào các tương tác ở mức độ chống chỉ định, để áp dụng trong quản lý tương 

tác thuốc nhằm phát hiện, cảnh báo, xử trí và dự phòng hậu quả của tương tác thuốc 

tại các cơ sở khám, chữa bệnh. 



 

 
 

Đây là tài liệu hỗ trợ công tác chuyên môn dành cho các bác sĩ, dược sĩ và các điều 

dưỡng giúp quản lý tương tác thuốc trong thực hành lâm sàng. Các tương tác được 

đưa vào danh mục là các tương tác ở mức độ chống chỉ định, nhìn chung không 

khuyến cáo sử dụng đồng thời các thuốc này trên bệnh nhân do nguy cơ vượt trội lợi 

ích thuốc có thể đem lại cho người bệnh. Tuy nhiên, tùy theo tình huống lâm sàng cụ 

thể, bác sĩ có thể tham khảo thông tin và cân nhắc đánh giá lợi ích/nguy cơ trên từng 

bệnh nhân để đưa ra quyết định kê đơn phù hợp. 

Danh mục tương tác thuốc chống chỉ định có thể triển khai dưới nhiều hình thức khác 

nhau như thiết kế bảng cảnh báo về các tương tác cần chú ý liên quan đến thuốc điều 

trị tại các khoa lâm sàng hoặc tích hợp danh mục vào phần mềm kê đơn/hỗ trợ kê 

đơn của cơ sở khám, chữa bệnh để tăng cường phát hiện, cảnh báo và xử trí tương 

tác thuốc. Tài liệu này cũng có thể sử dụng tra cứu, tham khảo trong đào tạo cho 

nhân viên y tế, sinh viên, học viên các trường Khối Khoa học sức khỏe về Tương tác 

thuốc và quản lý Tương tác thuốc trong thực hành lâm sàng. 

2. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG DANH MỤC. 

Danh mục tương tác thuốc chống chỉ định được xây dựng dựa trên quá trình rà soát, 

tổng hợp kỹ lưỡng các bằng chứng y văn cũng như cân nhắc những nhận định lâm 

sàng để đưa ra khuyến cáo xử trí phù hợp với thực hành lâm sàng. Hai nguồn tài liệu 

chính được sử dụng để tổng hợp thông tin bao gồm: Cơ sở dữ liệu chuyên khảo về 

tương tác thuốc (Micromedex, Lexicomp Drug Interactions) và Cơ sở dữ liệu thông 

tin sản phẩm được phê duyệt tại các nước tham chiếu của Việt Nam về đăng ký thuốc 

(Anh/Pháp/Châu Âu/Hoa Kỳ). 

Trong trường hợp thông tin về tương tác từ các nguồn trên chưa rõ ràng hoặc không 

đầy đủ, các bằng chứng dược lý và lâm sàng về tương tác trong y văn sẽ tiếp tục được 

tập hợp để phân tích và đánh giá. Sau đó, các tương tác được cân nhắc lựa chọn dựa 

trên một số nguyên tắc được đúc rút từ nhiều nghiên cứu trên thế giới. Quá trình tổng 

hợp, rà soát bằng chứng y văn được thực hiện bởi các dược sĩ của Trung tâm DI & 

ADR Quốc gia, sau đó, xin ý kiến góp ý và đồng thuận bởi các chuyên gia nhiều kinh 



 

 
 

nghiệm trong lĩnh vực dược lý - dược lâm sàng tại các trường đại học y dược và các 

bệnh viện lớn trong cả nước. 

3. CÁCH SỬ DỤNG DANH MỤC. 

Cách sử dụng danh mục các cặp tương tác thuốc chống chỉ định theo từng hoạt chất 

(bao gồm 633 cặp) được trình bày trong phần 3.1 (trang 11) và các cặp tương tác 

thuốc theo các nhóm đặc tính dược lý (bao gồm 68 cặp) được trình bày trong phần 

3.2 (trang 156). 

3.1. Cách sử dụng Danh mục tương tác thuốc theo từng hoạt chất. 

- Mỗi cặp tương tác gồm 2 hoạt chất: hoạt chất 1 và hoạt chất 2, trong đó, hoạt chất 

1 có thứ tự ABC trước hoạt chất 2. Danh mục gồm tổng số 633 cặp, được sắp xếp 

theo thứ tự ABC của hoạt chất 1 (Bảng 3.1 - trang 11). 

- Hoạt chất 1 và hoạt chất 2 đều được thể hiện dưới dạng tên hoạt chất đơn lẻ. Tùy 

theo danh mục thuốc của từng cơ sở khám, chữa bệnh, tương tác sẽ liên quan đến tất 

cả các thuốc đơn thành phần và thuốc phối hợp đa thành phần có chứa hoạt chất 

tương ứng. 

Lưu ý: 

+ Trong trường hợp chỉ có chế phẩm phối hợp đa thành phần được cấp số đăng ký 

lưu hành tại Việt Nam (không có chế phẩm đơn thành phần) tính đến tháng 7/2021, 

(ví dụ: artemether/lumefantrin) hoặc chỉ có dạng phối hợp (bao gồm cả phối hợp cố 

định liều hoặc phối hợp các thuốc rời) (ví dụ: lopinavir/ritonavir) liên quan đến tương 

tác chống chỉ định, tên hoạt chất được biểu thị dưới dạng phối hợp hai hoạt chất và 

phân cách với nhau bằng dấu “/”. Trong trường hợp, chỉ có 1 hoạt chất trong chế 

phẩm phối hợp liên quan trực tiếp đến tương tác, hoạt chất này sẽ được ghi chú trong 

ngoặc đơn (ví dụ: sofosbuvir/ledipasvir (ledipasvir). 

+ Với một số thuốc ức chế protease điều trị HIV, tương tác được ghi nhận với cả 

dạng được tăng cường hoặc không được tăng cường bởi ritonavir. Vì vậy, hoạt chất 

tương tác được biểu thị dưới dạng “+/- ritonavir” nghĩa là kèm theo hoặc không kèm 

theo ritonavir (ví dụ: indinavir +/- ritonavir). Tương tự, với tương tác liên quan đến 



 

 
 

levodopa/carbidopa +/- entacapon, nghĩa là kèm theo hoặc không kèm theo 

entacapon. 

- Các hoạt chất tham gia vào mỗi tương tác là hoạt chất thuốc sử dụng theo đường 

toàn thân. Trong trường hợp hoạt chất có nhiều đường dùng toàn thân khác nhau, 

đường dùng cụ thể của hoạt chất liên quan đến tương tác chống chỉ định sẽ được ghi 

chú trong dấu ngoặc đơn (ví dụ: xanh methylen (sử dụng đường tiêm tĩnh mạch) 

- Tên hoạt chất được trình bày trong danh mục dưới dạng tên Việt hóa. Một số trường 

hợp hoạt chất có tên khác được trình bày trong bảng sau: 

Tên hoạt chất sử dụng trong danh mục Tên khác của hoạt chất 

Adipiodon Iodipamid 

Ciclosporin Cyclosporin 

Dicycloverin Dicyclomin 

Ergometrin Ergovorin 

Glibenclamid Glyburid 

Hyoscin butylbromid Scopolamin hydrobromid 

Levomepromazin Methotrimeprazin 

Methylergometrin Methylergovorin 

Norethisteron Norethindron 

Piperaquin/dihydroartemisinin Piperaquin/artenimol 

- Nội dung của mỗi cặp tương tác bao gồm: cơ chế tương tác, hậu quả tương tác và 

xử trí tương tác. Các lưu ý liên quan đến các đường dùng khác của thuốc và các yếu 

tố làm tăng nguy cơ xuất hiện tương tác (nếu có) được trình bày trong phần xử trí 

tương tác. 

- Các cặp tương tác có hoạt chất được in đậm là các cặp tương tác chỉ chống chỉ định 

trong một số bối cảnh lâm sàng hoặc trên một số đối tượng bệnh nhân cụ thể hoặc 

nhìn chung tốt nhất nên tránh phối hợp, tuy nhiên trong một số tình huống nhất định, 

khi không còn lựa chọn thay thế và bắt buộc sử dụng đồng thời, phối hợp thuốc vẫn 



 

 
 

có thể được cân nhắc sau khi được bác sĩ điều trị cân nhắc, đánh giá cẩn thận cân 

bằng lợi ích/nguy cơ. Các cặp tương tác không được in đậm (các tương tác còn lại) 

là các tương tác cần được chống chỉ định trong tất cả các tình huống lâm sàng và trên 

tất cả các đối tượng bệnh nhân khác nhau. 

3.2. Cách sử dụng Danh mục tương tác thuốc theo nhóm đặc tính dược lý. 

- Mỗi cặp tương tác gồm 2 thuốc/nhóm thuốc: thuốc/nhóm thuốc 1 và thuốc/nhóm 

thuốc 2, trong đó, thuốc/nhóm thuốc 1 là thuốc chịu hậu quả của tương tác do 

thuốc/nhóm thuốc 2 gây ra. Trong một số trường hợp, cả hai thuốc/nhóm thuốc đều 

có ảnh hưởng lẫn nhau. 

- Nguyên tắc gộp nhóm đặc tính dược lý như sau: 

(1) Các thuốc được gộp theo nhóm đặc tính dược lý, nghĩa là các thuốc này có cùng 

nhóm dược lý (ví dụ: thuốc ức chế enzym chuyển) hoặc cùng nhóm cơ chế dược động 

học (ví dụ: thuốc ức chế mạnh CYP3A4) hoặc cùng nhóm cơ chế dược lực học (ví 

dụ: thuốc làm tăng nồng độ serotonin). 

(2) Với các cặp tương tác có ≥ 2 hoạt chất trong 1 nhóm có tương tác chống chỉ định 

tương tự, tương tác sẽ được gộp vào theo nhóm. Các hoạt chất trong nhóm có tương 

tác chống chỉ định sẽ được chú thích cụ thể (ví dụ: dẫn chất statin (simvastatin, 

lovastatin). Trong trường hợp không được chú thích, tương tác được ghi nhận với cả 

nhóm (ví dụ: thuốc ức chế protease điều trị HIV). Các hoạt chất cụ thể trong nhóm 

này có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (tính đến tháng 7/2021) sẽ được chú thích 

cụ thể ở cuối bảng. 

(3) Với các cặp tương tác chỉ có 1 hoạt chất trong nhóm có tương tác chống chỉ định, 

tương tác sẽ được trình bày dưới dạng tên hoạt chất. 

(4) Riêng các dẫn chất triptan điều trị đau nửa đầu, hiện chỉ có duy nhất đại diện 

sumatriptan được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam, nên chỉ 1 hoạt chất này 

trong nhóm được liệt kê ở danh mục tương tác này. 

- Danh mục gồm tổng số 68 cặp, được sắp xếp theo nguyên tắc như sau (Bảng 3.2 - 

trang 156). 



 

 
 

(1) Tương tác từ số thứ tự (STT) 1 đến STT 15 là tương tác theo cơ chế dược lực 

học: 

+ Tương tác từ STT 1 đến STT 14 là tương tác theo cơ chế hiệp đồng tăng tác dụng 

không mong muốn hoặc độc tính. Trong đó, thuốc ức chế monoamin oxidase (IMAO) 

có số lượng tương tác chống chỉ định liên quan lớn nhất, được sắp xếp đầu tiên; 

+ Tương tác STT 15 là tương tác theo cơ chế đối kháng tác dụng lẫn nhau. 

(2) Tương tác từ STT 16 đến STT 68 là tương tác theo cơ chế dược động học: 

+ Tương tác từ STT 16 đến STT 58 là tương tác liên quan đến chuyển hóa thuốc ở 

gan: 

▪ Tương tác từ STT 16 đến STT 43 liên quan đến ức chế enzym cytocrom P450 

(CYP450). Trong đó, số lượng tương tác liên quan đến CYP3A4 lớn nhất, được sắp 

xếp đầu tiên, sau đó, đến tương tác liên quan đến các isozym khác của hệ CYP450. 

▪ Tương tác từ STT 44 đến STT 57 liên quan đến cảm ứng enzym CYP450 ở gan. 

Trong đó, số lượng tương tác liên quan đến CYP3A4 lớn nhất, được sắp xếp đầu tiên. 

▪ Tương tác STT 58 liên quan đến enzym khác chuyển hóa thuốc ở gan. 

+ Tương tác từ STT 59 đến STT 63 là tương tác liên quan đến các protein vận chuyển 

xuyên màng (transporter); 

+ Tương tác STT 64 và STT 65 là tương tác liên quan đến ảnh hưởng của thuốc ở 

giai đoạn hấp thu. 

(3) Tương tác từ STT 66 đến STT 68 là các tương tác khác hoặc cơ chế chưa rõ ràng. 

- Một số nguyên tắc liên quan đến cách trình bày tên hoạt chất xin xem chi tiết ở 

phần 3.1 (mục số 2, 3 và 4). 

- Các cặp tương tác có hoạt chất được in đậm là các cặp tương tác chỉ chống chỉ định 

trong một số bối cảnh lâm sàng hoặc trên một số đối tượng bệnh nhân cụ thể hoặc 

nhìn chung tốt nhất nên tránh phối hợp, tuy nhiên trong một số tình huống nhất định, 

khi không còn lựa chọn thay thế và bắt buộc sử dụng đồng thời, phối hợp thuốc vẫn 

có thể được cân nhắc sau khi được bác sĩ điều trị cân nhắc, đánh giá cẩn thận cân 

bằng lợi ích/nguy cơ. Các cặp tương tác không được in đậm (các tương tác còn lại) 



 

 
 

là các tương tác cần được chống chỉ định trong tất cả các tình huống lâm sàng và trên 

tất cả các đối tượng bệnh nhân khác nhau. 

- Các tương tác giữa hai thuốc gây kéo dài khoảng QT sẽ được chú thích ở cuối bảng, 

trong đó, tương tác chống chỉ định được ghi nhận với mỗi thuốc ở cột thuốc 1 với 

từng thuốc ở cột thuốc 2. 

- Nội dung của mỗi cặp tương tác bao gồm: cơ chế tương tác, hậu quả tương tác và 

xử trí tương tác. Các lưu ý liên quan đến các đường dùng khác của thuốc và các yếu 

tố làm tăng nguy cơ xuất hiện tương tác (nếu có) được trình bày trong phần xử trí 

tương tác. Nội dung xử trí được tổng hợp chung cả nhóm thuốc. Thông tin chi tiết 

liên quan đến từng hoạt chất cụ thể xin xem chi tiết trong Bảng 3.1. 

 

BẢNG 3.1. DANH MỤC TƯƠNG TÁC THUỐC THEO TỪNG HOẠT 

CHẤT. 

STT Hoạt chất 1 Hoạt chất 2 

1 Aceclofenac Ketorolac 

2 Acenocoumarol Tamoxifen 

3 Acid mefenamic Ketorolac 

4 Acid tranexamic Ethinyl estradiol 

5 Acid tranexamic Estradiol valerat 

6 Acid tranexamic Estriol 

7 Acid tranexamic Clormadinon 

8 Acid tranexamic Desogestrel 

9 Acid tranexamic Dienogest 

10 Acid tranexamic Drospirenon 

11 Acid tranexamic Etonogestrel 

12 Acid tranexamic Gestoden 

13 Acid tranexamic Levonorgestrel 

14 Acid tranexamic Lynestrenol 



 

 
 

15 Acid tranexamic Medroxypro gesteron 

16 Acid tranexamic Norelgestro min 

17 Acid tranexamic Norethindron 

18 Acid tranexamic Norgestrel 

19 Acitretin Doxycyclin 

20 Acitretin Minocyclin 

21 Acitretin Tetracyclin 

22 Acitretin Tigecyclin 

23 Adipiodon Metformin 

24 Agomelatin Ciprofloxacin 

25 Agomelatin Fluvoxamin 

26 Alfuzosin Boceprevir 

27 Alfuzosin Lopinavir/ritonavir 

28 Alfuzosin Atazanavir/ritonavir 

29 Alfuzosin Darunavir/ritonavir 

30 Alfuzosin Indinavir +/- ritonavir 

31 Alfuzosin Saquinavir +/- ritonavir 

32 Aliskiren Benazepril 

33 Aliskiren Candesartan 

34 Aliskiren Captopril 

35 Aliskiren Enalapril 

36 Aliskiren Eprosartan 

37 Aliskiren Imidapril 

38 Aliskiren Irbesartan 

39 Aliskiren Lisinopril 

40 Aliskiren Losartan 

41 Aliskiren Olmesartan 

42 Aliskiren Perindopril 



 

 
 

43 Aliskiren Quinapril 

44 Aliskiren Ramipril 

45 Aliskiren Telmisartan 

46 Aliskiren Trandolapril 

47 Aliskiren Valsartan 

48 Aliskiren Zofenopril 

49 Alprazolam Indinavir +/- ritonavir 

50 Amiodaron Thioridazin 

51 Amiodaron Moxifloxacin 

52 Amiodaron Sotalol 

53 Amiodaron Clorpromazin 

54 Amiodaron Citalopram 

55 Amiodaron Escitalopram 

56 Amiodaron Haloperidol 

57 Amiodaron Cloroquin 

58 Amiodaron Domperidon 

59 Amiodaron Fluconazol 

60 Amiodaron 

Piperaquin/ 

dihydroartemisinin 

(piperaquin) 

61 Amiodaron Colchicin 

62 Amiodaron 

Lopinavir/ritonavir 

(ritonavir) 

63 Amiodaron 

Darunavir/ritonavir 

(ritonavir) 

64 Amiodaron 

Atazanavir/ritonavir 

(ritonavir) 

65 Amiodaron Indinavir +/- ritonavir 



 

 
 

66 Amiodaron Saquinavir +/- ritonavir 

67 Amiodaron Sparfloxacin 

68 Amisulpirid Thioridazin 

69 Amisulpirid Sparfloxacin 

70 Amitriptylin Linezolid 

71 Amitriptylin 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

72 Amitriptylin Furazolidon 

73 Arsenic trioxid Thioridazin 

74 Arsenic trioxid Sparfloxacin 

75 Arsenic trioxid Domperidon 

76 Artemether/lumefantrin Posaconazol 

77 Artemether/lumefantrin Fluconazol 

78 Artemether/lumefantrin Domperidon 

79 Artemether/lumefantrin Rifampicin 

80 Artemether/lumefantrin Enzalutamid 

81 Artemether/lumefantrin Carbamazepin 

82 Artemether/lumefantrin Phenobarbital 

83 Artemether/lumefantrin Phenytoin 

84 Artemether/lumefantrin Sparfloxacin 

85 Aspirin Ketorolac 

86 Atazanavir/ritonavir Lovastatin 

87 Atazanavir/ritonavir Simvastatin 

88 Atazanavir/ritonavir Dihydroergotamin 

89 Atazanavir/ritonavir Ergotamin 

90 Atazanavir/ritonavir  Ergometrin 

91 Atazanavir/ritonavir  Methylergometrin 

92 Atazanavir/ritonavir Ivabradin 



 

 
 

93 Atazanavir/ritonavir Ticagrelor 

94 Atazanavir/ritonavir Ranolazin 

95 Atazanavir/ritonavir Tolvaptan 

96 Atazanavir/ritonavir Felodipin 

97 Atazanavir/ritonavir Lercanidipin 

98 Atazanavir/ritonavir  Sildenafil 

99 Atazanavir/ritonavir  Quetiapin 

100 Atazanavir/ritonavir Rifampicin 

101 Atazanavir/ritonavir Grazoprevir/ elbasvir 

102 Atazanavir/ritonavir Domperidon 

103 
Atazanavir/ritonavir 

(ritonavir) 

Colchicin 

104 Atazanavir/ritonavir (ritonavir)  Vardenafil 

105 Atazanavir/ritonavir (ritonavir)  Propafenon 

106 Atazanavir/ritonavir (ritonavir)  Everolimus 

107 
Atazanavir/ritonavir 

(ritonavir) 

Voriconazol 

108 Atorvastatin Ciclosporin 

109 Atorvastatin Gemfibrozil 

110 Atropin 

Kali clorid (dạng uống 

giải phóng kéo dài) 

111 Azithromycin Thioridazin 

112 Azithromycin Haloperidol 

113 Azithromycin Sparfloxacin 

114 Azithromycin Domperidon 

115 Benazepril 

Sacubitril/val sartan 

(sacubitril) 

116 Bleomycin Brentuximab 



 

 
 

117 Boceprevir Lovastatin 

118 Boceprevir Simvastatin 

119 Boceprevir Colchicin 

120 Boceprevir Dihydroergotamin 

121 Boceprevir Ergotamin 

122 Boceprevir Ergometrin 

123 Boceprevir Methylergometrin 

124 Boceprevir Ivabradin 

125 Bosentan Glibenclamid 

126 Bosentan Ciclosporin 

127 Brivudin Capecitabin 

128 Brivudin Fluorouracil 

129 Brivudin Tegafur 

130 Bromocriptin Metoclopramid 

131 Bromocriptin Sulpirid 

132 Bupropion Linezolid 

133 Bupropion 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

134 Bupropion Furazolidon 

135 Calci clorid Ceftriaxon 

136 Calci glubionat Ceftriaxon 

137 Calci gluconat Ceftriaxon 

138 Captopril 

Sacubitril/valsartan 

(sacubitril) 

139 Carbamazepin Linezolid 

140 Carbamazepin 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

141 Carbamazepin Praziquantel 



 

 
 

142 Carbamazepin Rilpivirin 

143 Carbamazepin Voriconazol 

144 Carbamazepin Daclatasvir 

145 Carbamazepin Delamanid 

146 Carbamazepin Grazoprevir/ elbasvir 

147 Carbamazepin Ranolazin 

148 Carbamazepin Furazolidon 

149 Carvedilol Colchicin 

150 Ceftriaxon 

Dung dịch nuôi dưỡng 

đường tĩnh mạch chứa 

calci 

151 Ceftriaxon Ringer Lactat 

152 Celecoxib Ketorolac 

153 Ciclosporin Pitavastatin 

154 Ciclosporin Lovastatin 

155 Ciclosporin Simvastatin 

156 Ciclosporin Colchicin 

157 Ciclosporin Lercanidipin 

158 Ciclosporin Grazoprevir/ elbasvir 

159 Cilostazol Domperidon 

160 Ciprofloxacin Thioridazin 

161 Ciprofloxacin Tizanidin 

162 Ciprofloxacin Duloxetin 

163 Ciprofloxacin Domperidon 

164 Citalopram Linezolid 

165 Citalopram 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

166 Citalopram Thioridazin 



 

 
 

167 Citalopram Moxifloxacin 

168 Citalopram Clorpromazin 

169 Citalopram Domperidon 

170 Citalopram Fluconazol 

171 Citalopram Haloperidol 

172 Citalopram Sotalol 

173 Citalopram Furazolidon 

174 Citalopram Sparfloxacin 

175 Clarithromycin Thioridazin 

176 Clarithromycin Fluconazol 

177 Clarithromycin Haloperidol 

178 Clarithromycin 

Piperaquin/ 

dihydroartemisinin 

(piperaquin) 

179 Clarithromycin Lovastatin 

180 Clarithromycin Simvastatin 

181 Clarithromycin Colchicin 

182 Clarithromycin Dihydroergotamin 

183 Clarithromycin Ergotamin 

184 Clarithromycin Ergometrin 

185 Clarithromycin Methylergometrin 

186 Clarithromycin Ivabradin 

187 Clarithromycin Ticagrelor 

188 Clarithromycin Ranolazin 

189 Clarithromycin Tolvaptan 

190 Clarithromycin Felodipin 

191 Clarithromycin Lercanidipin 

192 Clarithromycin Quetiapin 



 

 
 

193 Clarithromycin Everolimus 

194 Clarithromycin Saquinavir/ ritonavir 

195 Clarithromycin Sparfloxacin 

196 Clarithromycin Domperidon 

197 Clidinium 

Kali clorid (dạng uống 

giải phóng kéo dài) 

198 Clomipramin Linezolid 

199 Clomipramin 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

200 Clomipramin Furazolidon 

201 Clonixin Ketorolac 

202 Cloroquin Thioridazin 

203 Cloroquin Sparfloxacin 

204 Cloroquin Domperidon 

205 Clorpromazin Thioridazin 

206 Clorpromazin Moxifloxacin 

207 Clorpromazin Escitalopram 

208 Clorpromazin Haloperidol 

209 Clorpromazin 

Piperaquin/ 

dihydroartemisinin 

(piperaquin) 

210 Clorpromazin Sparfloxacin 

211 Clorpromazin Domperidon 

212 Colchicin Indinavir +/- ritonavir 

213 Colchicin 

Lopinavir/ritonavir 

(ritonavir) 

214 Colchicin 

Darunavir/ritonavir 

(ritonavir) 



 

 
 

215 Colchicin Saquinavir +/- ritonavir 

216 Colchicin Itraconazol 

217 Colchicin Posaconazol 

218 Colchicin Voriconazol 

219 Colchicin Roxithromycin 

220 Colchicin Erythromycin 

221 Colchicin Ranolazin 

222 Colchicin Verapamil 

223 Colchicin Diltiazem 

224 Colchicin Sunitinib 

225 Colchicin Nilotinib 

226 Dabigatran Itraconazol 

227 Daclatasvir Rifampicin 

228 Daclatasvir Enzalutamid 

229 Daclatasvir Phenobarbital 

230 Daclatasvir Phenytoin 

231 Danazol Simvastatin 

232 Danazol Lovastatin 

233 Darunavir/ritonavir Lovastatin 

234 Darunavir/ritonavir Simvastatin 

235 Darunavir/ritonavir Dihydroergotamin 

236 Darunavir/ritonavir Ergotamin 

237 Darunavir/ritonavir Ergometrin 

238 Darunavir/ritonavir Methylergometrin 

239 Darunavir/ritonavir Ivabradin 

240 Darunavir/ritonavir Ticagrelor 

241 Darunavir/ritonavir Ranolazin 

242 Darunavir/ritonavir Tolvaptan 



 

 
 

243 Darunavir/ritonavir Felodipin 

244 Darunavir/ritonavir Lercanidipin 

245 Darunavir/ritonavir Sildenafil 

246 Darunavir/ritonavir Quetiapin 

247 Darunavir/ritonavir Rifampicin 

248 Darunavir/ritonavir Grazoprevir/ elbasvir 

249 Darunavir/ritonavir Domperidon 

250 Darunavir/ritonavir (ritonavir)  Vardenafil 

251 Darunavir/ritonavir (ritonavir)  Propafenon 

252 Darunavir/ritonavir (ritonavir)  Everolimus 

253 Darunavir/ritonavir (ritonavir)  Voriconazol 

254 Delamanid Rifampicin 

255 Delamanid Enzalutamid 

256 Delamanid Phenytoin 

257 Dexamethason Rilpivirin 

258 Dexibuprofen Ketorolac 

259 Dexketoprofen Ketorolac 

260 Dexlansoprazol Rilpivirin 

261 Dextromethorphan Linezolid 

262 Dextromethorphan 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

263 Dextromethorphan Paroxetin 

264 Dextromethorphan Fluoxetin 

265 Dextromethorphan Furazolidon 

266 Diclofenac Ketorolac 

267 Dicycloverin 

Kali clorid (dạng thuốc 

viên sử dụng đường 

uống) 



 

 
 

268 Dihydroergotamin Sumatriptan 

269 Dihydroergotamin Roxithromycin 

270 Dihydroergotamin Erythromycin 

271 Dihydroergotamin Voriconazol 

272 Dihydroergotamin Posaconazol 

273 Dihydroergotamin Itraconazol 

274 Dihydroergotamin Saquinavir +/- ritonavir 

275 Dihydroergotamin Lopinavir/ritonavir 

276 Dihydroergotamin Indinavir +/- ritonavir 

277 Diltiazem Ivabradin 

278 Domperidon Sotalol 

279 Domperidon Donepezil 

280 Domperidon Haloperidol 

281 Domperidon Escitalopram 

282 Domperidon Spiramycin 

283 Domperidon Moxifloxacin 

284 Domperidon Levofloxacin 

285 Domperidon Thioridazin 

286 Domperidon Methadon 

287 Domperidon Sparfloxacin 

288 Domperidon Lopinavir/ritonavir 

289 Domperidon Saquinavir +/- ritonavir 

290 Domperidon Indinavir +/- ritonavir 

291 Domperidon Itraconazol 

292 Domperidon Fluconazol 

293 Domperidon Posaconazol 

294 Domperidon Voriconazol 

295 Domperidon Erythromycin 



 

 
 

296 Domperidon Levomeprom azin 

297 Domperidon Levosulpirid 

298 Domperidon Ondansetron 

299 Domperidon Oxaliplatin 

300 Domperidon Propofol 

301 Domperidon Roxithromycin 

302 Domperidon Sevofluran 

303 Domperidon Sulpirid 

304 Donepezil Thioridazin 

305 Donepezil Fluconazol 

306 Donepezil Sparfloxacin 

307 Doxycyclin Tretinoin 

308 Doxycyclin Isotretinoin 

309 Doxylamin Linezolid 

310 Doxylamin 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

311 Doxylamin Furazolidon 

312 Duloxetin Linezolid 

313 Duloxetin 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

314 Duloxetin Fluvoxamin 

315 Duloxetin Furazolidon 

316 Efavirenz Grazoprevir/ elbasvir 

317 Efavirenz Voriconazol 

318 Eltrombopag Grazoprevir/ elbasvir 

319 Enalapril 

Sacubitril/val sartan 

(sacubitril) 

320 Enzalutamid Grazoprevir/ elbasvir 



 

 
 

321 Ephedrin (sử dụng đường uống) 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

322 Ephedrin (sử dụng đường uống) 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

323 Ephedrin (sử dụng đường uống) Furazolidon 

324 Ergometrin Sumatriptan 

325 Ergometrin Roxithromycin 

326 Ergometrin Erythromycin 

327 Ergometrin Voriconazol 

328 Ergometrin Posaconazol 

329 Ergometrin Itraconazol 

330 Ergometrin Saquinavir +/- ritonavir 

331 Ergometrin Lopinavir/ritonavir 

332 Ergometrin Indinavir +/- ritonavir 

333 Ergotamin Sumatriptan 

334 Ergotamin Roxithromycin 

335 Ergotamin Erythromycin 

336 Ergotamin Voriconazol 

337 Ergotamin Posaconazol 

338 Ergotamin Itraconazol 

339 Ergotamin Saquinavir +/- ritonavir 

340 Ergotamin Lopinavir/ritonavir 

341 Ergotamin Indinavir +/- ritonavir 

342 Erythromycin Thioridazin 

343 Erythromycin Fluconazol 

344 Erythromycin 

Piperaquin/ 

dihydroartemisinin 

(piperaquin) 



 

 
 

345 Erythromycin Lovastatin 

346 Erythromycin Simvastatin 

347 Erythromycin Methylergometrin 

348 Erythromycin Ivabradin 

349 Erythromycin Saquinavir/ ritonavir 

350 Erythromycin Sparfloxacin 

351 Escitalopram Linezolid 

352 Escitalopram 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

353 Escitalopram Thioridazin 

354 Escitalopram Moxifloxacin 

355 Escitalopram Fluconazol 

356 Escitalopram Haloperidol 

357 Escitalopram Sotalol 

358 Escitalopram Furazolidon 

359 Escitalopram Sparfloxacin 

360 Etodolac Ketorolac 

361 Etoricoxib Ketorolac 

362 Everolimus 

Lopinavir/ritonavir 

(ritonavir) 

363 Everolimus 

Indinavir/ritonavir 

(ritonavir) 

364 Everolimus 

Saquinavir/ritonavir 

(ritonavir) 

365 Everolimus Itraconazol 

366 Felodipin Lopinavir/ritonavir 

367 Felodipin Indinavir +/- ritonavir 

368 Felodipin Saquinavir +/- ritonavir 



 

 
 

369 Felodipin Itraconazol 

370 Felodipin Posaconazol 

371 Felodipin Voriconazol 

372 Fentanyl Linezolid 

373 Fentanyl 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

374 Fentanyl Furazolidon 

375 Floctafenin Ketorolac 

376 Fluconazol Thioridazin 

377 Fluconazol Ondansetron 

378 Fluconazol Methadon 

379 Fluconazol Haloperidol 

380 Fluconazol Sparfloxacin 

381 Fluoxetin Linezolid 

382 Fluoxetin 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

383 Fluoxetin Furazolidon 

384 Flurbiprofen Ketorolac 

385 Fluvastatin Gemfibrozil 

386 Fluvoxamin Linezolid 

387 Fluvoxamin 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

388 Fluvoxamin Tizanidin 

389 Fluvoxamin Furazolidon 

390 Furazolidon Paroxetin 

391 Furazolidon Sertralin 

392 Furazolidon Venlafaxin 

393 Furazolidon Milnacipran 



 

 
 

394 Furazolidon Trazodon 

395 Furazolidon Methylphen idat 

396 Furazolidon Mirtazapin 

397 Furazolidon Sumatriptan 

398 Furazolidon Pethidin 

399 Furazolidon Tramadol 

400 Furazolidon Methadon 

401 Furazolidon 

Levodopa/ca rbidopa +/- 

entacapon 

402 Furazolidon Methyldopa 

403 Furazolidon 

Pseudoephed rin (sử dụng 

đường uống) 

404 Furazolidon 

Phenylephrin (sử dụng 

đường uống) 

405 Furazolidon Nefopam 

406 Gemfibrozil Repaglinid 

407 Gemfibrozil Simvastatin 

408 Gemfibrozil Lovastatin 

409 Gemfibrozil Pravastatin 

410 Grazoprevir/elbasvir Phenobarbital 

411 Grazoprevir/elbasvir Phenytoin 

412 Grazoprevir/elbasvir Rifampicin 

413 Grazoprevir/elbasvir Saquinavir +/- ritonavir 

414 Grazoprevir/elbasvir 

Lopinavir/ritonavir 

(lopinavir) 

415 Haloperidol Thioridazin 

416 Haloperidol Moxifloxacin 

417 Haloperidol Sotalol 



 

 
 

418 Haloperidol Levofloxacin 

419 Haloperidol 

Piperaquin/ 

dihydroartemisinin 

(piperaquin) 

420 Haloperidol Sparfloxacin 

421 Hydroxycloroquin Thioridazin 

422 Hydroxycloroquin Sparfloxacin 

423 Hyoscin butylbromid  

Kali clorid (dạng uống 

giải phóng kéo dài) 

424 Hyoscyamin 

Kali clorid (dạng uống 

giải phóng kéo dài) 

425 Ibuprofen Ketorolac 

426 Imidapril 

Sacubitril/valsartan 

(sacubitril) 

427 Indinavir +/- ritonavir  Lovastatin 

428 Indinavir +/- ritonavir  Simvastatin 

429 Indinavir +/- ritonavir Methylergometrin 

430 Indinavir +/- ritonavir  Ivabradin 

431 Indinavir +/- ritonavir  Ticagrelor 

432 Indinavir +/- ritonavir  Ranolazin 

433 Indinavir +/- ritonavir  Tolvaptan 

434 Indinavir +/- ritonavir  Lercanidipin 

435 Indinavir +/- ritonavir  Vardenafil 

436 Indinavir +/- ritonavir Sildenafil 

437 Indinavir +/- ritonavir Quetiapin 

438 Indinavir +/- ritonavir  Rifampicin 

439 Indinavir/ritonavir (ritonavir)  Propafenon 

440 Indinavir/ritonavir (ritonavir)  Voriconazol 



 

 
 

441 Indomethacin Ketorolac 

442 Iobitridol Metformin 

443 Iodixanol Metformin 

444 Iohexol Metformin 

445 Iopamidol Metformin 

446 Iopromid Metformin 

447 
Ioxaglic natri/ioxaglic 

meglumin 

Metformin 

448 
Ioxitalamat natri/ioxitala mat 

meglumin 

Metformin 

449 Irinotecan Itraconazol 

450 Isosorbid dinitrat Sildenafil 

451 Isosorbid dinitrat Vardenafil 

452 Isosorbid dinitrat Tadalafil 

453 Isosorbid mononitrat Sildenafil 

454 Isosorbid mononitrat Vardenafil 

455 Isosorbid mononitrat Tadalafil 

456 Isotretinoin Minocyclin 

457 Isotretinoin Tetracyclin 

458 Isotretinoin Tigecyclin 

459 Itraconazol Lovastatin 

460 Itraconazol Simvastatin 

461 Itraconazol Methylergometrin 

462 Itraconazol Ivabradin 

463 Itraconazol Ticagrelor 

464 Itraconazol Ranolazin 

465 Itraconazol Tolvaptan 

466 Itraconazol Lercanidipin 



 

 
 

467 Itraconazol Vardenafil 

468 Itraconazol Quetiapin 

469 Ivabradin Lopinavir/ritonavir 

470 Ivabradin Saquinavir +/- ritonavir 

471 Ivabradin Posaconazol 

472 Ivabradin Voriconazol 

473 Ivabradin Verapamil 

474 
Kali clorid (dạng uống giải 

phóng kéo dài) 

Trihexyphe nidyl 

475 
Kali clorid (dạng uống giải 

phóng kéo dài) 

Solifenacin 

476 
Kali clorid (dạng uống giải 

phóng kéo dài) 

Oxybutynin 

477 Ketoprofen Ketorolac 

478 Ketorolac Lornoxicam 

479 Ketorolac Loxoprofen 

480 Ketorolac Meloxicam 

481 Ketorolac Nabumeton 

482 Ketorolac Naproxen 

483 Ketorolac Piroxicam 

484 Ketorolac Talniflumat 

485 Ketorolac Tenoxicam 

486 Ketorolac Zaltoprofen 

487 Lansoprazol Rilpivirin 

488 Lercanidipin Lopinavir/ritonavir 

489 Lercanidipin Saquinavir +/- ritonavir 

490 Lercanidipin Posaconazol 

491 Lercanidipin Voriconazol 



 

 
 

492 
Levodopa/carb idopa +/- 

entacapon 

Metoclopram id 

493 
Levodopa/carb idopa +/- 

entacapon 

Sulpirid 

494 
Levodopa/carb idopa +/- 

entacapon 

Linezolid 

495 
Levodopa/carb idopa +/- 

entacapon 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

496 Levofloxacin Thioridazin 

497 Levosulpirid Thioridazin 

498 Levosulpirid Sparfloxacin 

499 Linezolid Paroxetin 

500 Linezolid Sertralin 

501 Linezolid Venlafaxin 

502 Linezolid Milnacipran 

503 Linezolid Trazodon 

504 Linezolid Methylphen idat 

505 Linezolid Mirtazapin 

506 Linezolid 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

507 Linezolid Sumatriptan 

508 Linezolid Pethidin 

509 Linezolid Tramadol 

510 Linezolid Methadon 

511 Linezolid Methyldopa 

512 Linezolid 

Pseudoephed rin (sử dụng 

đường uống) 



 

 
 

513 Linezolid 

Phenylephrin (sử dụng 

đường uống) 

514 Linezolid Nefopam 

515 Lisinopril 

Sacubitril/val sartan 

(sacubitril) 

516 Lopinavir/riton avir Lovastatin 

517 Lopinavir/ritonavir Simvastatin 

518 Lopinavir/ritonavir Methylergometrin 

519 Lopinavir/ritonavir Ticagrelor 

520 Lopinavir/ritonavir Ranolazin 

521 Lopinavir/rito avir Tolvaptan 

522 Lopinavir/ritonavir Sildenafil 

523 Lopinavir/ritonavir Quetiapin 

524 Lopinavir/ritonavir (lopinavir)  Rifampicin 

525 Lopinavir/ritonavir (ritonavir)  Voriconazol 

526 Lopinavir/riton avir (ritonavir)  Vardenafil 

527 Lopinavir/riton avir (ritonavir)  Propafenon 

528 Lovastatin Saquinavir +/- ritonavir 

529 Lovastatin Posaconazol 

530 Lovastatin Voriconazol 

531 Lovastatin Mifepriston 

532 Methadon 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

533 Methadon Thioridazin 

534 Methyldopa 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

535 Methylergometrin Sumatriptan 

536 Methylergometrin Roxithromycin 



 

 
 

537 Methylergometrin Voriconazol 

538 Methylergometrin Posaconazol 

539 Methylergometrin Saquinavir +/- ritonavir 

540 Methylphenidat 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

541 Metoclopramid Rotigotin 

542 Metoclopramid Pramipexol 

543 Metoclopramid Piribedil 

544 Mifepriston Simvastatin 

545 Milnacipran 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

546 Minocyclin Tretinoin 

547 Mirtazapin 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

548 Moxifloxacin Thioridazin 

549 Moxifloxacin 

Piperaquin/ 

dihydroartemisinin 

(piperaquin) 

550 Moxifloxacin Sotalol 

551 Nefopam 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

552 Nicoradil Sildenafil 

553 Nicoradil Vardenafil 

554 Nicoradil Tadalafil 

555 Nifedipin Rifampicin 

556 Nitroglycerin Sildenafil 

557 Nitroglycerin Vardenafil 

558 Nitroglycerin Tadalafil 



 

 
 

559 Esomeprazol Rilpivirin 

560 Omeprazol Rilpivirin 

561 Ondansetron Thioridazin 

562 Ondansetron Sparfloxacin 

563 Oxaliplatin Thioridazin 

564 Oxaliplatin Sparfloxacin 

565 Oxcarbamazepin Rilpivirin 

566 Pantoprazol Rilpivirin 

567 Paroxetin 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

568 Paroxetin Thioridazin 

569 Peginterferon- alpha (2a hoặc 2b) Telbivudin 

570 Perindopril 

Sacubitril/val sartan 

(sacubitril) 

571 Pethidin 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

572 Phenobarbital Praziquantel 

573 Phenobarbital Rilpivirin 

574 Phenobarbital Voriconazol 

575 Phenobarbital Ranolazin 

576 
Phenylephrin (sử dụng đường 

uống) 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

577 Phenytoin Praziquantel 

578 Phenytoin Rilpivirin 

579 Phenytoin Ranolazin 

580 
Piperaquin/di 

hydroartemisinin (piperaquin) 

Thioridazin 



 

 
 

581 
Piperaquin/dihydroartemisinin 

(piperaquin) 

Sotalol 

582 
Piperaquin/dihydroartemisinin 

(piperaquin) 

Saquinavir +/- ritonavir 

583 
Piperaquin/dihydroartemisinin 

(piperaquin) 

Sparfloxacin 

584 Piribedil Sulpirid 

585 Posaconazol Simvastatin 

586 Posaconazol Ticagrelor 

587 Posaconazol Ranolazin 

588 Posaconazol Tolvaptan 

589 Posaconazol Quetiapin 

590 Pramipexol Sulpirid 

591 Praziquantel Rifampicin 

592 Propafenon 

Saquinavir/ritonavir 

(ritonavir) 

593 
Pseudoephedrin (sử dụng đường 

uống) 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

594 Quetiapin Saquinavir +/- ritonavir 

595 Quetiapin Voriconazol 

596 Quinapril 

Sacubitril/valsartan 

(sacubitril) 

597 Rabeprazol Rilpivirin 

598 Ramipril 

Sacubitril/valsartan 

(sacubitril) 

599 Ranolazin Saquinavir +/- ritonavir 

600 Ranolazin Voriconazol 

601 Ranolazin Rifampicin 



 

 
 

602 Rifampicin Rilpivirin 

603 Rifampicin Voriconazol 

604 Rifampicin Sofosbuvir 

605 Rifampicin Saquinavir +/- ritonavir 

606 Rosuvastatin 

Sofosbuvir/ledipasvir 

(ledipasvir) 

607 Rotigotin Sulpirid 

608 Sacubitril/valsartan (sacubitril)  Trandolapril 

609 Sacubitril/valsartan (sacubitril)  Zofenopril 

610 Saquinavir +/- ritonavir Simvastatin 

611 Saquinavir +/- ritonavir Ticagrelor 

612 Saquinavir +/- ritonavir Tolvaptan 

613 Saquinavir +/- ritonavir Sildenafil 

614 Saquinavir/ritonavir (ritonavir)  Vardenafil 

615 
Saquinavir/ritonavir 

(ritonavir) 

Voriconazol 

616 Sertralin 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

617 Sevofluran Thioridazin 

618 Sevofluran Sparfloxacin 

619 Simvastatin Voriconazol 

620 Sotalol Thioridazin 

621 Sotalol Sparfloxacin 

622 Sparfloxacin Sulpirid 

623 Sparfloxacin Thioridazin 

624 Sulpirid Thioridazin 

625 Sumatriptan 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 



 

 
 

626 Tamoxifen Warfarin 

627 Tetracyclin Tretinoin 

628 Ticagrelor Voriconazol 

629 Tigecyclin Tretinoin 

630 Tolvaptan Voriconazol 

631 Tramadol 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

632 Trazodon 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

633 Venlafaxin 

Xanh methylen (sử dụng 

đường tiêm tĩnh mạch) 

 

 

STT Hoạt chất 1 Hoạt chất 2 Cơ chế Hậu quả Xử trí 

1 Aceclofenac Ketorolac Hiệp đồng tác 

dụng kích ứng 

đường tiêu hóa 

Tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa 

nghiêm trọng (sử 

dụng đồng thời 

ketorolac với 1 

NSAID khác làm 

tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa gấp 

5 lần so với phối 

hợp 2 NSAID 

khác) 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cần đặc biệt 

lưu ý nguy cơ 

tương tác 

trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 

2 Acenocoumarol Tamoxifen Tamoxifen ức 

chế CYP2C9 

làm giảm 

chuyển hóa của 

acenocoumarol 

Tăng nguy cơ xuất 

huyết 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở bệnh nhân 

sử dụng 

tamoxifen dự 



 

 
 

phòng tiên 

phát ung thư 

vú. 

2. Ở bệnh 

nhân ung thư 

vú, nên cân 

nhắc sử dụng 

heparin trọng 

lượng phân tử 

thấp (LMWH) 

hoặc các 

thuốc chống 

đông đường 

uống tác động 

trực tiếp 

(DOAC) thay 

thế cho 

warfarin để 

điều trị thuyên 

tắc tĩnh mạch 

do huyết khối. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng đồng 

thời 

tamoxifen với 

warfarin, cần 

giảm 1/2 đến 

2/3 liều 

warfarin và 

theo dõi chặt 



 

 
 

chẽ bệnh 

nhân. 

3 Acid mefenamic Ketorolac Hiệp đồng tác 

dụng kích ứng 

đường tiêu hóa 

Tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa 

nghiêm trọng (sử 

dụng đồng thời 

ketorolac với 1 

NSAID khác làm 

tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa gấp 

5 lần so với phối 

hợp 2 NSAID 

khác) 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cần đặc biệt 

lưu ý nguy cơ 

tương tác 

trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 

4 Acid tranexamic Ethinyl 

estradiol 

Nguy cơ huyết 

khối khi sử 

dụng ethinyl 

estradiol tăng 

lên khi phối hợp 

với acid 

tranexamic 

Tăng nguy cơ biến 

cố huyết khối 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

acid 

tranexamic 

điều trị rong 

kinh ở bệnh 

nhân đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

chứa ethinyl 

estradiol. 

2. Với các chỉ 

định khác của 

acid 

tranexamic, 

có thể sử dung 

ở người đang 

dùng thuốc 

tránh thai 



 

 
 

nhưng cần đặc 

biệt thận 

trọng. 

Lưu ý các yếu 

tố tăng nguy 

cơ: béo phì, 

hút thuốc lá, 

đặc biệt ở 

người trên 35 

tuổi. 

5 Acid tranexamic Estradiol 

valerat 

Nguy cơ huyết 

khối khi sử 

dụng estradiol 

valerat tăng lên 

khi phối hợp 

với acid 

tranexamic 

Tăng nguy cơ biến 

cố huyết khối 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

acid 

tranexamic 

điều trị rong 

kinh ở bệnh 

nhân đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

chứa estradiol 

valerat. 

2. Với các chỉ 

định khác của 

acid 

tranexamic, 

có thể sử dung 

ở người đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

nhưng cần đặc 

biệt thận 

trọng. 



 

 
 

Lưu ý các yếu 

tố tăng nguy 

cơ: béo phì, 

hút thuốc lá, 

đặc biệt ở 

người trên 35 

tuổi. 

6 Acid tranexamic Estriol Nguy cơ huyết 

khối khi sử 

dụng estriol 

tăng lên khi 

phối hợp với 

acid tranexamic 

Tăng nguy cơ biến 

cố huyết khối 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

acid 

tranexamic 

điều trị rong 

kinh ở bệnh 

nhân đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

chứa estriol. 

2. Với các chỉ 

định khác của 

acid 

tranexamic, 

có thể sử dung 

ở người đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

nhưng cần đặc 

biệt thận 

trọng. 

Lưu ý các yếu 

tố tăng nguy 

cơ: béo phì, 

hút thuốc lá, 



 

 
 

đặc biệt ở 

người trên 35 

tuổi. 

7 Acid tranexamic Clormadinon Nguy cơ huyết 

khối khi sử 

dụng 

clormadinon 

tăng lên khi 

phối hợp với 

acid tranexamic 

Tăng nguy cơ biến 

cố huyết khối 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

acid 

tranexamic 

điều trị rong 

kinh ở bệnh 

nhân đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

chứa 

clormadinon. 

2. Với các chỉ 

định khác của 

acid 

tranexamic, 

có thể sử dung 

ở người đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

nhưng cần đặc 

biệt thận 

trọng. 

Lưu ý các yếu 

tố tăng nguy 

cơ: béo phì, 

hút thuốc lá, 

đặc biệt ở 

người trên 35 

tuổi. 



 

 
 

8 Acid tranexamic Desogestrel Nguy cơ huyết 

khối khi sử 

dụng 

desogestrel 

tăng lên khi 

phối hợp với 

acid tranexamic 

Tăng nguy cơ biến 

cố huyết khối 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

acid 

tranexamic 

điều trị rong 

kinh ở bệnh 

nhân đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

chứa 

desogestrel. 

2. Với các chỉ 

định khác của 

acid 

tranexamic, 

có thể sử dung 

ở người đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

nhưng cần đặc 

biệt thận 

trọng. 

Lưu ý các yếu 

tố tăng nguy 

cơ: béo phì, 

hút thuốc lá, 

đặc biệt ở 

người trên 35 

tuổi. 

9 Acid tranexamic Dienogest Nguy cơ huyết 

khối khi sử 

dụng dienogest 

Tăng nguy cơ biến 

cố huyết khối 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

acid 



 

 
 

tăng lên khi 

phối hợp với 

acid tranexamic 

tranexamic 

điều trị rong 

kinh ở bệnh 

nhân đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

chứa 

dienogest. 

2. Với các chỉ 

định khác của 

acid 

tranexamic, 

có thể sử dung 

ở người đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

nhưng cần đặc 

biệt thận 

trọng. 

Lưu ý các yếu 

tố tăng nguy 

cơ: béo phì, 

hút thuốc lá, 

đặc biệt ở 

người trên 35 

tuổi. 

10 Acid tranexamic Drospirenon Nguy cơ huyết 

khối khi sử 

dụng 

drospirenon 

tăng lên khi 

Tăng nguy cơ biến 

cố huyết khối 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

acid 

tranexamic 

điều trị rong 

kinh ở bệnh 



 

 
 

phối hợp với 

acid tranexamic 

nhân đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

chứa 

drospirenon. 

2. Với các chỉ 

định khác của 

acid 

tranexamic, 

có thể sử dung 

ở người đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

nhưng cần đặc 

biệt thận 

trọng. 

Lưu ý các yếu 

tố tăng nguy 

cơ: béo phì, 

hút thuốc lá, 

đặc biệt ở 

người trên 35 

tuổi. 

11 Acid tranexamic Etonogestrel Nguy cơ huyết 

khối khi sử 

dụng 

etonogestrel 

tăng lên khi 

phối hợp với 

acid tranexamic 

Tăng nguy cơ biến 

cố huyết khối 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

acid 

tranexamic 

điều trị rong 

kinh ở bệnh 

nhân đang 

dùng thuốc 

tránh thai 



 

 
 

chứa 

etonogestrel. 

2. Với các chỉ 

định khác của 

acid 

tranexamic, 

có thể sử dung 

ở người đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

nhưng cần đặc 

biệt thận 

trọng. 

Lưu ý các yếu 

tố tăng nguy 

cơ: béo phì, 

hút thuốc lá, 

đặc biệt ở 

người trên 35 

tuổi. 

12 Acid tranexamic Gestoden Nguy cơ huyết 

khối khi sử 

dụng gestoden 

tăng lên khi 

phối hợp với 

acid tranexamic 

Tăng nguy cơ biến 

cố huyết khối 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

acid 

tranexamic 

điều trị rong 

kinh ở bệnh 

nhân đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

chứa 

gestoden. 



 

 
 

2. Với các chỉ 

định khác của 

acid 

tranexamic, 

có thể sử dung 

ở người đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

nhưng cần đặc 

biệt thận 

trọng. 

Lưu ý các yếu 

tố tăng nguy 

cơ: béo phì, 

hút thuốc lá, 

đặc biệt ở 

người trên 35 

tuổi. 

13 Acid tranexamic Levonorgestr

el 

Nguy cơ huyết 

khối khi sử 

dụng 

levonorgestrel 

tăng lên khi 

phối hợp với 

acid tranexamic 

Tăng nguy cơ biến 

cố huyết khối 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

acid 

tranexamic 

điều trị rong 

kinh ở bệnh 

nhân đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

chứa 

levonorgestrel

. 

2. Với các chỉ 

định khác của 



 

 
 

acid 

tranexamic, 

có thể sử dung 

ở người đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

nhưng cần đặc 

biệt thận 

trọng. 

Lưu ý các yếu 

tố tăng nguy 

cơ: béo phì, 

hút thuốc lá, 

đặc biệt ở 

người trên 35 

tuổi. 

14 Acid tranexamic Lynestrenol Nguy cơ huyết 

khối khi sử 

dụng 

lynestrenol tăng 

lên khi phối hợp 

với acid 

tranexamic 

Tăng nguy cơ biến 

cố huyết khối 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

acid 

tranexamic 

điều trị rong 

kinh ở bệnh 

nhân đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

chứa 

lynestrenol. 

2. Với các chỉ 

định khác của 

acid 

tranexamic, 

có thể sử dung 



 

 
 

ở người đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

nhưng cần đặc 

biệt thận 

trọng. 

Lưu ý các yếu 

tố tăng nguy 

cơ: béo phì, 

hút thuốc lá, 

đặc biệt ở 

người trên 35 

tuổi. 

15 Acid tranexamic Medroxypro 

gesteron 

Nguy cơ huyết 

khối khi sử 

dụng 

medroxyproges

te ron tăng lên 

khi phối hợp 

với acid 

tranexamic 

Tăng nguy cơ biến 

cố huyết khối 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

acid 

tranexamic 

điều trị rong 

kinh ở bệnh 

nhân đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

chứa 

medroxyprog

esteron. 

2. Với các chỉ 

định khác của 

acid 

tranexamic, 

có thể sử dung 

ở người đang 

dùng thuốc 



 

 
 

tránh thai 

nhưng cần đặc 

biệt thận 

trọng. 

Lưu ý các yếu 

tố tăng nguy 

cơ: béo phì, 

hút thuốc lá, 

đặc biệt ở 

người trên 35 

tuổi. 

16 Acid tranexamic Norelgestro 

min 

Nguy cơ huyết 

khối khi sử 

dụng 

norelgestromin 

tăng lên khi 

phối hợp với 

acid tranexamic 

Tăng nguy cơ biến 

cố huyết khối 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

acid 

tranexamic 

điều trị rong 

kinh ở bệnh 

nhân đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

chứa 

norelgestromi

n. 

2. Với các chỉ 

định khác của 

acid 

tranexamic, 

có thể sử dung 

ở người đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

nhưng cần đặc 



 

 
 

biệt thận 

trọng. 

Lưu ý các yếu 

tố tăng nguy 

cơ: béo phì, 

hút thuốc lá, 

đặc biệt ở 

người trên 35 

tuổi. 

17 Acid tranexamic Norethindro

n 

Nguy cơ huyết 

khối khi sử 

dụng 

norethindron 

tăng lên khi 

phối hợp với 

acid tranexamic 

Tăng nguy cơ biến 

cố huyết khối 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

acid 

tranexamic 

điều trị rong 

kinh ở bệnh 

nhân đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

chứa 

norethindron. 

2. Với các chỉ 

định khác của 

acid 

tranexamic, 

có thể sử dung 

ở người đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

nhưng cần đặc 

biệt thận 

trọng. 



 

 
 

Lưu ý các yếu 

tố tăng nguy 

cơ: béo phì, 

hút thuốc lá, 

đặc biệt ở 

người trên 35 

tuổi. 

18 Acid tranexamic Norgestrel Nguy cơ huyết 

khối khi sử 

dụng norgestrel 

tăng lên khi 

phối hợp với 

acid tranexamic 

Tăng nguy cơ biến 

cố huyết khối 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

acid 

tranexamic 

điều trị rong 

kinh ở bệnh 

nhân đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

chứa 

noregestrel. 

2. Với các chỉ 

định khác của 

acid 

tranexamic, 

có thể sử dung 

ở người đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

nhưng cần đặc 

biệt thận 

trọng. 

Lưu ý các yếu 

tố tăng nguy 

cơ: béo phì, 



 

 
 

hút thuốc lá, 

đặc biệt ở 

người trên 35 

tuổi. 

19 Acitretin Doxycyclin Hiệp đồng tăng 

độc tính 

Tăng nguy cơ tăng 

áp nội sọ lành tính 

(phù gai thị, đau 

đầu, buồn nôn và 

nôn, và rối loạn thị 

giác) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

20 Acitretin Minocyclin Hiệp đồng tăng 

độc tính 

Tăng nguy cơ tăng 

áp nội sọ lành tính 

(phù gai thị, đau 

đầu, buồn nôn và 

nôn, và rối loạn thị 

giác) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

21 Acitretin Tetracyclin Hiệp đồng tăng 

độc tính 

Tăng nguy cơ tăng 

áp nội sọ lành tính 

(phù gai thị, đau 

đầu, buồn nôn và 

nôn, và rối loạn thị 

giác) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

22 Acitretin Tigecyclin Hiệp đồng tăng 

độc tính 

Tăng nguy cơ tăng 

áp nội sọ lành tính 

(phù gai thị, đau 

đầu, buồn nôn và 

nôn, và rối loạn thị 

giác) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

23 Adipiodon Metformin Nguy cơ suy 

thận cấp liên 

quan đến cả 

metformin và 

Tăng nguy cơ 

nhiễm toan lactic 

và suy thận cấp 

1. Bệnh nhân 

có MLCT > 

30 

ml/phút/1,73



 

 
 

thuốc cản 

quang iod. Suy 

thận cấp làm 

tăng nguy cơ 

nhiễm toan 

lactic. 

m2 và không 

có bằng chứng 

tổn thương 

thận cấp, được 

chỉ định tiêm 

thuốc cản 

quang đường 

tĩnh mạch 

hoặc tiêm 

thuốc cản 

quang đường 

động mạch 

tiếp xúc với 

thận thứ cấp 

(ví dụ: bơm 

thuốc vào tim 

phải, động 

mạch phổi, 

động mạch 

cảnh, động 

mạch dưới 

đòn, động 

mạch vành, 

động mạch 

mạc treo hay 

động mạch 

dưới động 

mạch thận): 

tiếp tục sử 

dụng 

metformin 



 

 
 

như bình 

thường. 

2. Bệnh nhân 

(1) MLCT < 

30 

ml/phút/1,73

m2 tiêm thuốc 

cản quang 

đường tĩnh 

mạch, đường 

động mạch 

tiếp xúc với 

thận thứ cấp, 

hoặc (2) Bệnh 

nhân tiêm 

thuốc cản 

quang đường 

động mạch 

tiếp xúc với 

thận đầu tiên 

(ví dụ: bơm 

thuốc vào tim 

trái, động 

mạch chủ 

ngực, động 

mạch chủ 

bụng trên 

động mạch 

thận hoặc 

động mạch 

thận) hoặc (3) 

Có tổn thương 



 

 
 

thận: Ngừng 

metformin 

trước hoặc tại 

thời điểm tiến 

hành thủ thuật 

chẩn đoán 

hình ảnh và 

không được 

dùng lại cho 

đến ít nhất 48 

giờ sau đó. 

Sau 48 giờ, 

chỉ sử dụng lại 

metformin sau 

khi chức năng 

thận được 

đánh giá lại và 

cho thấy ổn 

định. 

* Lưu ý: 

- Các yếu tố 

nguy cơ: suy 

thận, suy tim, 

không đủ dịch 

hoặc thiếu 

dịch, sử dụng 

liều cao thuốc 

cản quang 

hoặc sử dụng 

đồng thời các 

thuốc độc tính 



 

 
 

trên thận 

khác. 

- Khuyến cáo 

về tương tác 

này không áp 

dụng trong 

trường hợp 

bơm thuốc 

cản quang iod 

để chụp X-

quang tử cung 

- vòi trứng. 

24 Agomelatin Ciprofloxacin Ciprofloxacin 

ức chế 

CYP1A2 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

agomelatin 

Tăng nồng độ của 

agomelatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

không mong 

muốn(đau đầu, 

buồn ngủ, mệt 

mỏi, kích động, lo 

lắng, căng thẳng, 

chóng mặt, tím 

tái...) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

25 Agomelatin Fluvoxamin Fluvoxamin ức 

chế CYP1A2 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

agomelatin 

Tăng nồng độ của 

agomelatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

không mong 

muốn(đau đầu, 

buồn ngủ, mệt 

mỏi, kích động, lo 

lắng, căng thẳng, 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

chóng mặt, tím 

tái...) 

26 Alfuzosin Boceprevir Boceprevir ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

alfuzosin 

Tăng nồng độ 

alfuzosin trong 

huyết thanh, tâng 

nguy cơ hạ huyết 

áp nghiêm trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp 

27 Alfuzosin Lopinavir/rito

navir 

Lopinavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

alfuzosin 

Tăng nồng độ 

alfuzosin trong 

huyết thanh, tâng 

nguy cơ hạ huyết 

áp nghiêm trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp 

28 Alfuzosin Atazanavir/rit

onavir 

Atazanavir/rito

navir ức chế 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

alfuzosin 

Tăng nồng độ 

alfuzosin trong 

huyết thanh, tâng 

nguy cơ hạ huyết 

áp nghiêm trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp 

29 Alfuzosin Darunavir/rito

navir 

Darunavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

alfuzosin 

Tăng nồng độ 

alfuzosin trong 

huyết thanh, tâng 

nguy cơ hạ huyết 

áp nghiêm trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp 

30 Alfuzosin Indinavir +/- 

ritonavir 

Indinavir ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

alfuzosin 

Tăng nồng độ 

alfuzosin trong 

huyết thanh, tâng 

nguy cơ hạ huyết 

áp nghiêm trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp 

31 Alfuzosin Saquinavir +/- 

ritonavir 

Saquinavir ức 

chế CYP3A4 

Tăng nồng độ 

alfuzosin trong 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

làm giảm 

chuyển hóa của 

alfuzosin 

huyết thanh, tâng 

nguy cơ hạ huyết 

áp nghiêm trọng 

32 Aliskiren Benazepril Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ tăng 

kali máu, suy thận 

và hạ huyết áp 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân đái tháo 

đường hoặc 

suy thận 

(MLCT < 60 

ml/ph/1,73 

m2). 

2. Ở các đối 

tượng khác, 

cũng nên 

tránh phối hợp 

này. Trong 

trường hợp 

bắt buộc phối 

hợp, theo dõi 

chặt chẽ kali, 

creatinin và 

huyết áp của 

bệnh nhân. 

33 Aliskiren Candesartan Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ tăng 

kali máu, suy thận 

và hạ huyết áp 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân đái tháo 

đường hoặc 

suy thận 

(MLCT < 60 

ml/ph/1,73 

m2). 



 

 
 

2. Ở các đối 

tượng khác, 

cũng nên 

tránh phối hợp 

này. Trong 

trường hợp 

bắt buộc phối 

hợp, theo dõi 

chặt chẽ kali, 

creatinin và 

huyết áp của 

bệnh nhân. 

34 Aliskiren Captopril Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ tăng 

kali máu, suy thận 

và hạ huyết áp 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân đái tháo 

đường hoặc 

suy thận 

(MLCT < 60 

ml/ph/1,73 

m2). 

2. Ở các đối 

tượng khác, 

cũng nên 

tránh phối hợp 

này. Trong 

trường hợp 

bắt buộc phối 

hợp, theo dõi 

chặt chẽ kali, 

creatinin và 

huyết áp của 

bệnh nhân. 



 

 
 

35 Aliskiren Enalapril Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ tăng 

kali máu, suy thận 

và hạ huyết áp 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân đái tháo 

đường hoặc 

suy thận 

(MLCT < 60 

ml/ph/1,73 

m2). 

2. Ở các đối 

tượng khác, 

cũng nên 

tránh phối hợp 

này. Trong 

trường hợp 

bắt buộc phối 

hợp, theo dõi 

chặt chẽ kali, 

creatinin và 

huyết áp của 

bệnh nhân. 

36 Aliskiren Eprosartan Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ tăng 

kali máu, suy thận 

và hạ huyết áp 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân đái tháo 

đường hoặc 

suy thận 

(MLCT < 60 

ml/ph/1,73 

m2). 

2. Ở các đối 

tượng khác, 

cũng nên 

tránh phối hợp 



 

 
 

này. Trong 

trường hợp 

bắt buộc phối 

hợp, theo dõi 

chặt chẽ kali, 

creatinin và 

huyết áp của 

bệnh nhân. 

37 Aliskiren Imidapril Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ tăng 

kali máu, suy thận 

và hạ huyết áp 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân đái tháo 

đường hoặc 

suy thận 

(MLCT < 60 

ml/ph/1,73 

m2). 

2. Ở các đối 

tượng khác, 

cũng nên 

tránh phối hợp 

này. Trong 

trường hợp 

bắt buộc phối 

hợp, theo dõi 

chặt chẽ kali, 

creatinin và 

huyết áp của 

bệnh nhân. 

38 Aliskiren Irbesartan Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ tăng 

kali máu, suy thận 

và hạ huyết áp 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân đái tháo 

đường hoặc 



 

 
 

suy thận 

(MLCT < 60 

ml/ph/1,73 

m2). 

2. Ở các đối 

tượng khác, 

cũng nên 

tránh phối hợp 

này. Trong 

trường hợp 

bắt buộc phối 

hợp, theo dõi 

chặt chẽ kali, 

creatinin và 

huyết áp của 

bệnh nhân. 

39 Aliskiren Lisinopril Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ tăng 

kali máu, suy thận 

và hạ huyết áp 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân đái tháo 

đường hoặc 

suy thận 

(MLCT < 60 

ml/ph/1,73 

m2). 

2. Ở các đối 

tượng khác, 

cũng nên 

tránh phối hợp 

này. Trong 

trường hợp 

bắt buộc phối 

hợp, theo dõi 



 

 
 

chặt chẽ kali, 

creatinin và 

huyết áp của 

bệnh nhân. 

40 Aliskiren Losartan Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ tăng 

kali máu, suy thận 

và hạ huyết áp 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân đái tháo 

đường hoặc 

suy thận 

(MLCT < 60 

ml/ph/1,73 

m2). 

2. Ở các đối 

tượng khác, 

cũng nên 

tránh phối hợp 

này. Trong 

trường hợp 

bắt buộc phối 

hợp, theo dõi 

chặt chẽ kali, 

creatinin và 

huyết áp của 

bệnh nhân. 

41 Aliskiren Olmesartan Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ tăng 

kali máu, suy thận 

và hạ huyết áp 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân đái tháo 

đường hoặc 

suy thận 

(MLCT < 60 

ml/ph/1,73 

m2). 



 

 
 

2. Ở các đối 

tượng khác, 

cũng nên 

tránh phối hợp 

này. Trong 

trường hợp 

bắt buộc phối 

hợp, theo dõi 

chặt chẽ kali, 

creatinin và 

huyết áp của 

bệnh nhân. 

42 Aliskiren Perindopril Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ tăng 

kali máu, suy thận 

và hạ huyết áp 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân đái tháo 

đường hoặc 

suy thận 

(MLCT < 60 

ml/ph/1,73 

m2). 

2. Ở các đối 

tượng khác, 

cũng nên 

tránh phối hợp 

này. Trong 

trường hợp 

bắt buộc phối 

hợp, theo dõi 

chặt chẽ kali, 

creatinin và 

huyết áp của 

bệnh nhân. 



 

 
 

43 Aliskiren Quinapril Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ tăng 

kali máu, suy thận 

và hạ huyết áp 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân đái tháo 

đường hoặc 

suy thận 

(MLCT < 60 

ml/ph/1,73 

m2). 

2. Ở các đối 

tượng khác, 

cũng nên 

tránh phối hợp 

này. Trong 

trường hợp 

bắt buộc phối 

hợp, theo dõi 

chặt chẽ kali, 

creatinin và 

huyết áp của 

bệnh nhân. 

44 Aliskiren Ramipril Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ tăng 

kali máu, suy thận 

và hạ huyết áp 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân đái tháo 

đường hoặc 

suy thận 

(MLCT < 60 

ml/ph/1,73 

m2). 

2. Ở các đối 

tượng khác, 

cũng nên 

tránh phối hợp 



 

 
 

này. Trong 

trường hợp 

bắt buộc phối 

hợp, theo dõi 

chặt chẽ kali, 

creatinin và 

huyết áp của 

bệnh nhân. 

45 Aliskiren Telmisartan Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ tăng 

kali máu, suy thận 

và hạ huyết áp 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân đái tháo 

đường hoặc 

suy thận 

(MLCT < 60 

ml/ph/1,73 

m2). 

2. Ở các đối 

tượng khác, 

cũng nên 

tránh phối hợp 

này. Trong 

trường hợp 

bắt buộc phối 

hợp, theo dõi 

chặt chẽ kali, 

creatinin và 

huyết áp của 

bệnh nhân. 

46 Aliskiren Trandolapril Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ tăng 

kali máu, suy thận 

và hạ huyết áp 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân đái tháo 

đường hoặc 



 

 
 

suy thận 

(MLCT < 60 

ml/ph/1,73 

m2). 

2. Ở các đối 

tượng khác, 

cũng nên 

tránh phối hợp 

này. Trong 

trường hợp 

bắt buộc phối 

hợp, theo dõi 

chặt chẽ kali, 

creatinin và 

huyết áp của 

bệnh nhân. 

47 Aliskiren Valsartan Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ tăng 

kali máu, suy thận 

và hạ huyết áp 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân đái tháo 

đường hoặc 

suy thận 

(MLCT < 60 

ml/ph/1,73 

m2). 

2. Ở các đối 

tượng khác, 

cũng nên 

tránh phối hợp 

này. Trong 

trường hợp 

bắt buộc phối 

hợp, theo dõi 



 

 
 

chặt chẽ kali, 

creatinin và 

huyết áp của 

bệnh nhân. 

48 Aliskiren Zofenopril Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ tăng 

kali máu, suy thận 

và hạ huyết áp 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân đái tháo 

đường hoặc 

suy thận 

(MLCT < 60 

ml/ph/1,73 

m2). 

2. Ở các đối 

tượng khác, 

cũng nên 

tránh phối hợp 

này. Trong 

trường hợp 

bắt buộc phối 

hợp, theo dõi 

chặt chẽ kali, 

creatinin và 

huyết áp của 

bệnh nhân. 

49 Alprazolam Indinavir +/- 

ritonavir 

Indinavir ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

alprazolam 

Tăng nồng độ 

alprazolam trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

không mong muốn 

(buồn ngủ, lờ đờ, 

lẫn lộn, nặng hơn 

có thể xuất hiện 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

mất điều hòa vận 

động, giảm trương 

lực cơ, hạ huyết 

áp, suy hô hấp, hôn 

mê) 

50 Amiodaron Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 



 

 
 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

51 Amiodaron Moxifloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 



 

 
 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

52 Amiodaron Sotalol Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 



 

 
 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

53 Amiodaron Clorpromazi

n 

Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 



 

 
 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

54 Amiodaron Citalopram Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 



 

 
 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

55 Amiodaron Escitalopram Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 



 

 
 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

56 Amiodaron Haloperidol Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 



 

 
 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

57 Amiodaron Cloroquin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 



 

 
 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 



 

 
 

58 Amiodaron Domperidon Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

59 Amiodaron Fluconazol Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 



 

 
 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

60 Amiodaron Piperaquin/ 

dihydroarte

misinin 

(piperaquin) 

Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 



 

 
 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

61 Amiodaron Colchicin Amiodaron ức 

chế P-gp làm 

giảm thải trừ 

colchicin. 

Tăng nồng độ 

colchicin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

độc tính (tiêu chảy, 

nôn, đau bụng, sốt, 

xuất huyết, giảm 

cả ba dòng tế bào 

máu, các dấu hiệu 

độc tính trên cơ 

như đau cơ, mỏi cơ 

hoặc yếu cơ, nước 

tiểu sẫm màu, dị 

cảm, trường hợp 

nặng có thể gây 

suy đa tạng và tử 

vong). 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân suy gan 

hoặc suy thận. 

2. Ở bệnh 

nhân chức 

năng gan, thận 

bình thường: 

nên tránh phối 

hợp. Nếu phối 

hợp: giảm liều 

colchicin. 

Dùng liều tiếp 

theo của 

colchicin sau 

3 ngày. Theo 

dõi nguy cơ 

độc tính của 

colchicin. 

62 Amiodaron Lopinavir/rito

navir 

(ritonavir) 

Ritonavir ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

Tăng nồng độ 

amiodaron trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

chuyển hóa của 

amiodaron 

không mong muốn 

(hạ huyết áp, chậm 

nhịp tim, ngừng 

xoang...) 

63 Amiodaron Darunavir/rito

navir 

(ritonavir) 

Ritonavir ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

amiodaron 

Tăng nồng độ 

amiodaron trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

không mong muốn 

(hạ huyết áp, chậm 

nhịp tim, ngừng 

xoang...) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

64 Amiodaron Atazanavir/rit

onavir 

(ritonavir) 

Ritonavir ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

amiodaron 

Tăng nồng độ 

amiodaron trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

không mong muốn 

(hạ huyết áp, chậm 

nhịp tim, ngừng 

xoang...) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

65 Amiodaron Indinavir +/- 

ritonavir 

Indinavir ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

amiodaron 

Tăng nồng độ 

amiodaron trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

không mong muốn 

(hạ huyết áp, chậm 

nhịp tim, ngừng 

xoang...) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

66 Amiodaron Saquinavir +/- 

ritonavir 

Saquinavir ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

Tăng nồng độ 

amiodaron trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

chuyển hóa của 

amiodaron 

không mong muốn 

(hạ huyết áp, chậm 

nhịp tim, ngừng 

xoang...) 

67 Amiodaron Sparfloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 



 

 
 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

68 Amisulpirid Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 



 

 
 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

69 Amisulpirid Sparfloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 



 

 
 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

70 Amitriptylin Linezolid Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

linezolid và 

amitriptylin. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 



 

 
 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng linezolid 

và không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

71 Amitriptylin Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

xanh 

methylen và 

sumatriptan. 

Tốt nhất các 



 

 
 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng xanh 

methylen và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 



 

 
 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

72 Amitriptylin Furazolidon Hiệp đồng tác 

dụng serotonin. 

Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

furazolidon và 

amitriptylin. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng 

furazolidon và 



 

 
 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

73 Arsenic trioxid Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 



 

 
 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

74 Arsenic trioxid Sparfloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 



 

 
 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

75 Arsenic trioxid Domperidon Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 



 

 
 

76 Artemether/lum

efantrin 

Posaconazol Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 



 

 
 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

77 Artemether/lum

efantrin 

Fluconazol Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 



 

 
 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

78 Artemether/lume

fantrin 

Domperidon Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

79 Artemether/lume

fantrin 

Rifampicin Rifampicin cảm 

ứng CYP3A4 

làm tăng 

chuyển hóa của 

artemether/lum

efantrin 

Giảm nồng độ của 

artemether/lumefa

n trin trong huyết 

thanh, dẫn đến 

giảm hiệu quả điều 

trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

80 Artemether/lume

fantrin 

Enzalutamid Enzalutamid 

cảm ứng 

CYP3A4 làm 

tăng chuyển 

hóa của 

artemether/lum

efantrin 

Giảm nồng độ của 

artemether/lumefa

ntrin trong huyết 

thanh, dẫn đến 

giảm hiệu quả điều 

trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

81 Artemether/lume

fantrin 

Carbamazepin Carbamazepin 

cảm ứng 

CYP3A4 mạnh 

làm tăng 

chuyển hóa của 

artemether/lum

efantrin 

Giảm nồng độ của 

artemether/lumefa

ntrin trong huyết 

thanh, dẫn đến 

giảm hiệu quả điều 

trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

82 Artemether/lume

fantrin 

Phenobarbital Phenobarbital 

cảm ứng 

CYP3A4 mạnh 

Giảm nồng độ của 

artemether/lumefa

ntrin trong huyết 

Chống chỉ 

định phối hợp. 



 

 
 

làm tăng 

chuyển hóa của 

artemether/lum

efantrin 

thanh, dẫn đến 

giảm hiệu quả điều 

trị 

83 Artemether/lume

fantrin 

Phenytoin Phenytoin cảm 

ứng CYP3A4 

mạnh làm tăng 

chuyển hóa của 

artemether/lum

efantrin 

Giảm nồng độ của 

artemether/lumefa

ntrin trong huyết 

thanh, dẫn đến 

giảm hiệu quả điều 

trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

84 Artemether/lum

efantrin 

Sparfloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 



 

 
 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

85 Aspirin Ketorolac Hiệp đồng tác 

dụng kích ứng 

đường tiêu hóa 

Tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa 

nghiêm trọng (sử 

dụng đồng thời 

ketorolac với 1 

NSAID khác làm 

tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa gấp 

5 lần so với phối 

hợp 2 NSAID 

khác) 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cần đặc biệt 

lưu ý nguy cơ 

tương tác 

trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 

86 Atazanavir/ritona

vir 

Lovastatin Atazanavir/rito

navir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

lovastatin 

Tăng nồng độ của 

lovastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng dẫn 

chất statin, 

thay 

lovastatin 



 

 
 

bằng các dẫn 

chất statin 

khác (ngoại 

trừ 

simvastatin), 

sử dụng liều 

thấp nhất có 

hiệu quả, 

atorvastatin 

không quá 10 

mg/ngày, 

rosuvastatin 

không vượt 

quá 10 

mg/ngày, 

pitavastatin 

không cần 

hiệu chỉnh 

liều khi phối 

hợp. 

87 Atazanavir/ritona

vir 

Simvastatin Atazanavir/rito

navir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

simvastatin 

Tăng nồng độ của 

simvastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng dẫn 

chất statin, 

thay 

simvastatin 

bằng các dẫn 

chất statin 

khác (ngoại 

trừ lovastatin) 



 

 
 

sử dụng liều 

thấp nhất có 

hiệu quả, 

atorvastatin 

không quá 10 

mg/ngày, 

rosuvastatin 

không vượt 

quá 10 

mg/ngày, 

pitavastatin 

không cần 

hiệu chỉnh 

liều khi phối 

hợp. 

88 Atazanavir/ritona

vir 

Dihydroergot

amin 

Atazanavir/rito

navir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

dihydroergotam

in 

Tăng nồng độ của 

dihydroergotamin 

trong huyết thanh, 

tăng nguy cơ độc 

tính (nôn, buồn 

nôn, hoại tử đầu 

chi, thiếu máu cục 

bộ do co thắt 

mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

89 Atazanavir/ritona

vir 

Ergotamin Atazanavir/rito

navir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

ergotamin 

Tăng nồng độ của 

ergotamin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(nôn, buồn nôn, 

hoại tử đầu chi, 

thiếu máu cục bộ 

do co thắt mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

90 Atazanavir/rito

navir 

Ergometrin Atazanavir/rito

navir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

ergometrin 

Tăng nồng độ của 

ergometrin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(nôn, buồn nôn, 

hoại tử đầu chi, 

thiếu máu cục bộ 

do co thắt mạch…) 

Tốt nhất nên 

tránh phối 

hợp. Đối với 

trường hợp 

điều trị băng 

huyết sau 

sinh, nếu 

không còn 

thuốc khác 

thay thế ở 

người bệnh 

đang sử dụng 

atazanavir, sử 

dụng 

ergometrin 

chỉ khi lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ và sử dụng 

liều thấp nhất 

có hiệu quả 

trong thời 

gian ngắn 

nhất. 

91 Atazanavir/rito

navir 

Methylergom

etrin 

Atazanavir/rito

navir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

methylergometr

in 

Tăng nồng độ của 

methylergometrin 

trong huyết thanh, 

tăng nguy cơ độc 

tính (nôn, buồn 

nôn, hoại tử đầu 

chi, thiếu máu cục 

bộ do co thắt 

mạch…) 

Tốt nhất nên 

tránh phối 

hợp. Đối với 

trường hợp 

điều trị băng 

huyết sau 

sinh, nếu 

không còn 

thuốc khác 



 

 
 

thay thế ở 

người bệnh 

đang sử dụng 

atazanavir, sử 

dụng 

methylergome

trin chỉ khi lợi 

ích vượt trội 

nguy cơ và sử 

dụng liều thấp 

nhất có hiệu 

quả trong thời 

gian ngắn 

nhất. 

92 Atazanavir/ritona

vir 

Ivabradin Atazanavir/rito

navir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

ivabradin 

Tăng nồng độ 

ivabradin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT và 

chậm nhịp tim 

Chống chỉ 

định phối hợp 

93 Atazanavir/ritona

vir 

Ticagrelor Atazanavir/rito

navir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

ticagrelor 

Tăng nồng độ của 

ticagrelor trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ xuất huyết 

Chống chỉ 

định phối hợp 

94 Atazanavir/ritona

vir 

Ranolazin Atazanavir/rito

navir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

ranolazin 

Tăng nồng độ 

ranolazin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

95 Atazanavir/ritona

vir 

Tolvaptan Atazanavir/rito

navir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

tolvaptan 

Tăng nồng độ 

tolvaptan trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

không mong muốn 

(tăng nồng độ natri 

huyết thanh, đa 

niệu, khát nước, 

giảm thể tích tuần 

hoàn...) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

96 Atazanavir/ritona

vir 

Felodipin Atazanavir/rito

navir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

felodipin 

Tăng nồng độ 

felodipin, tăng 

nguy cơ hạ huyết 

áp nghiêm trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp 

97 Atazanavir/ritona

vir 

Lercanidipin Atazanavir/rito

navir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

lercanidipin 

Tăng nồng độ 

lercanidipin, tăng 

nguy cơ hạ huyết 

áp nghiêm trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp 

98 Atazanavir/rito

navir 

Sildenafil Atazanavir/rito

navir ức chế 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

sildenafil 

Tăng nồng độ 

sildenafil trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(hạ huyết áp, ngất, 

rối loạn thị giác) 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

trong trường 

hợp sử dụng 

sildenafil điều 

trị tăng áp 

động mạch 

phổi. 

2. Trong 

trường hợp sử 



 

 
 

dụng 

sildenafil điều 

trị rối loạn 

cương dương, 

liều sildenafil 

không vượt 

quá 25 mg 

mỗi 48 giờ ở 

người đang sử 

dụng 

atazanavir. 

99 Atazanavir/rito

navir 

Quetiapin Atazanavir/rito

navir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

quetiapin 

Tăng nồng độ của 

quetiapin, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Tốt nhất nên 

tránh phối 

hợp. Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng 

atazanavir, 

giảm liều 

quetiapin còn 

1/6 liều so với 

liều bình 

thường. 

100 Atazanavir/ritona

vir 

Rifampicin Rifampicin cảm 

ứng CYP3A4 

làm tăng 

chuyển hóa của 

Atazanavir/rito

navir 

Giảm nồng độ 

atazanavir trong 

huyết thanh, giảm 

hiệu quả điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp 

101 Atazanavir/ritona

vir 

Grazoprevir/ 

elbasvir 

Atazanavir/rito

navir ức chế 

OATP1B1/3 

Tăng nồng độ 

grazoprevir/elbasv

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

làm giảm vận 

chuyển 

grazoprevir vào 

gan. 

ir, tăng nguy cơ 

tăng ALT 

102 Atazanavir/ritona

vir 

Domperidon Atazanavir/rito

navir ức chế 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

domperidon 

Tăng nồng độ 

domperidon trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp 

103 Atazanavir/rito

navir (ritonavir) 

Colchicin Ritonavir ức 

chế mạnh 

CYP3A4 và ức 

chế P-gp làm 

giảm chuyển 

hóa và thải trừ 

colchicin. 

Tăng nồng độ 

colchicin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

độc tính (tiêu chảy, 

nôn, đau bụng, sốt, 

xuất huyết, giảm 

cả ba dòng tế bào 

máu, các dấu hiệu 

độc tính trên cơ 

như đau cơ, mỏi cơ 

hoặc yếu cơ, nước 

tiểu sẫm màu, dị 

cảm, trường hợp 

nặng có thể gây 

suy đa tạng và tử 

vong). 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân suy gan 

hoặc suy thận. 

2. Ở bệnh 

nhân chức 

năng gan, thận 

bình thường: 

nên tránh phối 

hợp. Nếu phối 

hợp: giảm liều 

colchicin. 

Dùng liều tiếp 

theo của 

colchicin sau 

3 ngày. Theo 

dõi nguy cơ 

độc tính của 

colchicin. 

104 Atazanavir/ritona

vir (ritonavir) 

Vardenafil Ritonavir ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

Tăng nồng độ 

vardenafil trong 

huyết thanh, tăng 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

chuyển hóa của 

vardenafil 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

105 Atazanavir/ritona

vir (ritonavir) 

Propafenon Ritonavir ức 

chế chuyển hóa 

của propafenon 

qua CYP3A4 

và CYP2D6. 

Tăng nồng độ, dẫn 

đến tăng độc tính 

của propafenon 

(đặc biệt là loạn 

nhịp tim). 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

106 Atazanavir/ritona

vir (ritonavir) 

Everolimus Ritonavir ức 

chế mạnh 

CP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

everolimus ở 

gan, đồng thời, 

ức chế P-gp làm 

giảm thải trừ 

everolimus 

khỏi cơ thể. 

Tăng nồng độ 

everolimus trong 

huyết thanh, tăng 

tác dụng bất lợi 

liên quan đến ức 

chế miễn dịch 

Chống chỉ 

định phối hợp 

107 Atazanavir/rito

navir (ritonavir) 

Voriconazol Ritonavir cảm 

ứng CYP2C19 

(hoặc ức chế 

CYP3A4 ở 

người thiếu 

hoặc giảm hoạt 

tính CYP2C19) 

làm tăng (hoặc 

giảm) chuyển 

hóa của 

voriconazol tùy 

thuộc từng cá 

thể 

(voriconazol là 

Giảm (hoặc tăng) 

nồng độ 

voriconazol. 

1. Việc phối 

hợp 

voriconazol 

và ritonavir 

liều cao 

(400mg mỗi 

12 giờ) làm 

giảm rõ rệt 

nồng độ 

voriconazol, 

vì vậy, chống 

chỉ định phối 

hợp 

voriconazol 



 

 
 

cơ chất của cả 

CYP3A4 và 

CYP2C19) 

với ritonavir ở 

mức liều này. 

2. Việc phối 

hợp 

voriconazol 

với ritonavir 

liều thấp 

(100mg mỗi 

12 giờ) cũng 

đã cho thấy 

làm giảm 

nồng độ 

voriconazol 

mặc dù mức 

độ ít hơn so 

với liều cao 

ritonavir, vì 

vậy, nên tránh 

phối hợp 

thuốc trừ khi 

lợi ích vượt 

trội nguy cơ. 

108 Atorvastatin Ciclosporin Ciclosporin ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

atorvastatin; 

ciclosporin 

cũng ức chế cả 

OATP1B1 làm 

giảm vận 

chuyển 

Tăng nồng độ 

simvastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

thay 



 

 
 

atorvastatin vào 

gan. 

atorvastatin 

bằng 

fluvastatin 

(tối đa 20 

mg/ngày), 

pravastatin 

(tối đa 20 

mg/ngày), 

rosuvastatin 

(tối đa 5 

mg/ngày). 

109 Atorvastatin Gemfibrozil Gemfibrozil ức 

chế OATP1B1 

làm giảm vận 

chuyển 

atorvastatin vào 

gan. 

Tăng nồng độ 

atorvastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng dẫn 

chất fibrat, 

thay thế 

gemfibrozil 

bằng 

fenofibrat 

nhưng cần 

thận trọng khi 

phối hợp. 

110 Atropin Kali clorid 

(dạng uống 

giải phóng 

kéo dài) 

Atropin kháng 

cholinergic gây 

tồn lưu hoặc 

làm tăng thời 

gian kali qua 

đường tiêu hóa 

khi sử dụng 

đường uống, 

Tăng nguy cơ loét 

tiêu hóa 

1. Tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp, đặc biệt ở 

người cao 

tuổi. Cân nhắc 

chuyển sang 

sử dụng kali 



 

 
 

gây loét đường 

tiêu hóa 

đường tĩnh 

mạch. 

2. Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng đồng 

thời, cân nhắc 

một số khuyến 

cáo sau giúp 

giảm nguy cơ 

loét tiêu hóa: 

(1) uống ít 

nhất 100 mL 

nước sau khi 

uống kali, (2) 

ngồi hoặc 

đứng thẳng 

trong ít nhất 5 

- 10 phút sau 

khi uống 

thuốc. 

111 Azithromycin Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 



 

 
 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

112 Azithromycin Haloperidol Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 



 

 
 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

113 Azithromycin Sparfloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 



 

 
 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 



 

 
 

114 Azithromycin Domperidon Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

115 Benazepril Sacubitril/val 

sartan 

(sacubitril) 

Tăng tích lũy 

bradykinin gây 

phù mạch 

Tăng nguy cơ phù 

mạch 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Chỉ bắt đầu sử 

dụng 

Sacubitril/vals

artan 

(sacubitril) 

sau khi ngừng 

benazepril ít 

nhất 36 giờ. 

116 Bleomycin Brentuximab Chưa rõ Tăng nguy cơ độc 

tính (không nhiễm 

trùng) trên phổi 

(bao gồm viêm 

phổi không nhiễm 

trùng, bệnh phổi 

kẽ hoặc hội chứng 

suy hô hấp cấp tính 

(ARDS) do tổn 

thương phế nang, 

với biểu hiện khó 

thở, ho và sốt 

không đặc hiệu 

Chống chỉ 

định phối hợp 

117 Boceprevir Lovastatin Boceprevir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

lovastatin 

Tăng nồng độ của 

lovastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

118 Boceprevir Simvastatin Boceprevir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

simvastatin 

Tăng nồng độ của 

simvastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp 

119 Boceprevir Colchicin Boceprevir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

colchicin 

Tăng nồng độ 

colchicin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

độc tính (tiêu chảy, 

nôn, đau bụng, sốt, 

xuất huyết, giảm 

cả ba dòng tế bào 

máu, các dấu hiệu 

độc tính trên cơ 

như đau cơ, mỏi cơ 

hoặc yếu cơ, nước 

tiểu sẫm màu, dị 

cảm, trường hợp 

nặng có thể gây 

suy đa tạng và tử 

vong). 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân suy gan 

hoặc suy thận. 

2. Ở bệnh 

nhân chức 

năng gan, thận 

bình thường: 

nên tránh phối 

hợp. Nếu phối 

hợp: giảm liều 

colchicin. 

Dùng liều tiếp 

theo của 

colchicin sau 

3 ngày. Theo 

dõi nguy cơ 

độc tính của 

colchicin. 

120 Boceprevir Dihydroergot

amin 

Boceprevir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

dihydroergotam

in 

Tăng nồng độ của 

dihydroergotamin 

trong huyết thanh, 

tăng nguy cơ độc 

tính (nôn, buồn 

nôn, hoại tử đầu 

chi, thiếu máu cục 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

bộ do co thắt 

mạch…) 

121 Boceprevir Ergotamin Boceprevir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ergotamin 

Tăng nồng độ của 

ergotamin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(nôn, buồn nôn, 

hoại tử đầu chi, 

thiếu máu cục bộ 

do co thắt mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

122 Boceprevir Ergometrin Boceprevir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ergometrin 

Tăng nồng độ của 

ergometrin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(nôn, buồn nôn, 

hoại tử đầu chi, 

thiếu máu cục bộ 

do co thắt mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

123 Boceprevir Methylergom

etrin 

Boceprevir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

methylergometr

in 

Tăng nồng độ của 

methylergometrin 

trong huyết thanh, 

tăng nguy cơ độc 

tính (nôn, buồn 

nôn, hoại tử đầu 

chi, thiếu máu cục 

bộ do co thắt 

mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

124 Boceprevir Ivabradin Boceprevir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ivabradin 

Tăng nồng độ 

ivabradin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

khoảng QT và 

chậm nhịp tim 

125 Bosentan Glibenclamid Bosentan cảm 

ứng CYP3A4 

và CYP2C9, 

làm tăng 

chuyển hóa của 

glibenclamid. 

Cơ chế tăng 

enzym gan 

chưa rõ 

Tăng nguy cơ tăng 

enzym gan, giảm 

nồng độ 

glibenclamid trong 

huyết thanh,giảm 

hiệu quả điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp 

126 Bosentan Ciclosporin Ciclosporin ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

bosentan; 

bosentan cảm 

ứng CYP3A4 

làm tăng 

chuyển hóa của 

ciclosporin 

Tăng nồng độ của 

bosentan, tăng 

nguy cơ tác dụng 

không mong muốn 

(đau đầu..); giảm 

nồng độ của 

ciclosporin trong 

huyết thanh, giảm 

hiệu quả điều trị, 

tăng nguy cơ thải 

ghép 

Chống chỉ 

định phối hợp 

127 Brivudin Capecitabin Chất chuyển 

hóa của 

brivudin ức chế 

enzym 

dihydropyrimid

ine 

dehydrogenase 

(DPD) - enzym 

chuyển hóa 

capecitabin 

Tăng nồng độ 

capecitabin trong 

máu, dẫn đến tăng 

nguy cơ độc tính 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Chỉ bắt đầu sử 

dụng 

capecitabin 

sau khi ngừng 

brivudin ít 

nhất 4 tuần. 



 

 
 

128 Brivudin Fluorouracil Chất chuyển 

hóa của 

brivudin ức chế 

enzym 

dihydropyrimid

ine 

dehydrogenase 

(DPD) - enzym 

chuyển hóa 

fluorouracil 

Tăng nồng độ 

fluoruoracil trong 

máu, dẫn đến tăng 

nguy cơ độc tính 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Chỉ bắt đầu sử 

dụng 

fluoruoracil 

sau khi ngừng 

brivudin ít 

nhất 4 tuần. 

129 Brivudin Tegafur Chất chuyển 

hóa của 

brivudin ức chế 

enzym 

dihydropyrimid

ine 

dehydrogenase 

(DPD) - enzym 

chuyển hóa 

tegafur 

Tăng nồng độ 

tegafur trong máu, 

dẫn đến tăng nguy 

cơ độc tính 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Chỉ bắt đầu sử 

dụng tegafur 

sau khi ngừng 

brivudin ít 

nhất 4 tuần. 

130 Bromocriptin Metocloprami

d 

Đối kháng tác 

dụng của nhau 

Giảm hiệu quả của 

cả hai thuốc 

Chống chỉ 

định phối hợp 

131 Bromocriptin Sulpirid Đối kháng tác 

dụng của nhau 

Giảm hiệu quả của 

cả hai thuốc 

Chống chỉ 

định phối hợp 

132 Bupropion Linezolid Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

linezolid và 

bupropion. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 



 

 
 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng linezolid 

và không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 



 

 
 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

133 Bupropion Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

xanh 

methylen và 

bupropion. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng xanh 

methylen và 

không có 

thuốc khác 



 

 
 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

134 Bupropion Furazolidon Hiệp đồng tác 

dụng serotonin. 

Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

furazolidon và 

bupropion. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 



 

 
 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng 

furazolidon và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 



 

 
 

135 Calci clorid Ceftriaxon Hình thành tủa 

calci - 

ceftriaxon tại 

mô phổi và thận 

khi dùng đồng 

thời đường tĩnh 

mạch ở trẻ sơ 

sinh 

Tạo kết tủa tại phổi 

và thận, có thể dẫn 

đến tử vong ở trẻ 

sơ sinh 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

đồng thời ở trẻ 

sơ sinh (< 28 

ngày tuổi). 

2. Ở các đối 

tượng khác, 

không trộn lẫn 

calci và 

ceftriaxon 

trong cùng 1 

đường truyền, 

dùng 2 thuốc 

theo 2 đường 

truyền tại 2 vị 

trí khác nhau 

hoặc dùng lần 

lượt từng 

thuốc sau đó 

khi tráng rửa 

đường truyền 

bằng dung 

môi tương 

hợp. 

136 Calci glubionat Ceftriaxon Hình thành tủa 

calci - 

ceftriaxon tại 

mô phổi và thận 

khi dùng đồng 

thời đường tĩnh 

mạch ở trẻ sơ 

sinh 

Tạo kết tủa tại phổi 

và thận, có thể dẫn 

đến tử vong ở trẻ 

sơ sinh 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

đồng thời ở trẻ 

sơ sinh (< 28 

ngày tuổi). 

2. Ở các đối 

tượng khác, 

không trộn lẫn 



 

 
 

calci và 

ceftriaxon 

trong cùng 1 

đường truyền, 

dùng 2 thuốc 

theo 2 đường 

truyền tại 2 vị 

trí khác nhau 

hoặc dùng lần 

lượt từng 

thuốc sau đó 

khi tráng rửa 

đường truyền 

bằng dung 

môi tương 

hợp. 

137 Calci gluconat Ceftriaxon Hình thành tủa 

calci - 

ceftriaxon tại 

mô phổi và thận 

khi dùng đồng 

thời đường tĩnh 

mạch ở trẻ sơ 

sinh 

Tạo kết tủa tại phổi 

và thận, có thể dẫn 

đến tử vong ở trẻ 

sơ sinh 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

đồng thời ở trẻ 

sơ sinh (< 28 

ngày tuổi). 

2. Ở các đối 

tượng khác, 

không trộn lẫn 

calci và 

ceftriaxon 

trong cùng 1 

đường truyền, 

dùng 2 thuốc 

theo 2 đường 

truyền tại 2 vị 

trí khác nhau 



 

 
 

hoặc dùng lần 

lượt từng 

thuốc sau đó 

khi tráng rửa 

đường truyền 

bằng dung 

môi tương 

hợp. 

138 Captopril Sacubitril/vals

artan 

(sacubitril) 

Tăng tích lũy 

bradykinin gây 

phù mạch 

Tăng nguy cơ phù 

mạch 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Chỉ bắt đầu sử 

dụng 

Sacubitril/vals

artan 

(sacubitril) 

sau khi ngừng 

captopril ít 

nhất 36 giờ. 

139 Carbamazepin Linezolid Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

linezolid và 

carbamazepin

. Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 



 

 
 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng linezolid 

và không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

140 Carbamazepin Xanh 

methylen (sử 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 



 

 
 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

đồng thời 

xanh 

methylen và 

carbamazepin

. Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng xanh 

methylen và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 



 

 
 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

141 Carbamazepin Praziquantel Carbamazepin 

cảm ứng 

CYP3A4 mạnh 

làm tăng 

chuyển hóa của 

praziquantel 

Giảm nồng độ của 

praziquantel trong 

huyết thanh, dẫn 

đến giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

142 Carbamazepin Rilpivirin Carbamazepin 

cảm ứng 

CYP3A4 mạnh 

làm tăng 

chuyển hóa của 

rilpivirin 

Giảm nồng độ của 

rilpivirin trong 

huyết thanh, dẫn 

đến giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

143 Carbamazepin Voriconazol Carbamazepin 

cảm ứng 

CYP3A4 mạnh 

làm tăng 

chuyển hóa của 

voriconazol 

Giảm nồng độ của 

voriconazol trong 

huyết thanh, dẫn 

đến giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

144 Carbamazepin Daclatasvir Carbamazepin 

cảm ứng 

Giảm nồng độ của 

daclatasvir trong 

Chống chỉ 

định phối hợp. 



 

 
 

CYP3A4 mạnh 

làm tăng 

chuyển hóa của 

daclatasvir 

huyết thanh, dẫn 

đến giảm hiệu quả 

điều trị 

145 Carbamazepin Delamanid Carbamazepin 

cảm ứng 

CYP3A4 mạnh 

làm tăng 

chuyển hóa của 

delamanid 

Giảm nồng độ của 

delamanid trong 

huyết thanh, dẫn 

đến giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

146 Carbamazepin Grazoprevir/ 

elbasvir 

Carbamazepin 

cảm ứng 

CYP3A4 mạnh 

làm tăng 

chuyển hóa của 

Grazoprevir/elb

asvir 

Giảm nồng độ 

grazoprevir/elbasv

ir trong huyết 

thanh, dẫn đến 

giảm hiệu quả điều 

trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

147 Carbamazepin Ranolazin Carbamazepin 

cảm ứng 

CYP3A4 và P-

gp làm tăng 

chuyển hóa của 

ranolazin và 

thải trừ của 

ranolazin. 

Giảm nồng độ 

ranolazin trong 

huyết thanh, giảm 

hiệu quả điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp 

148 Carbamazepin Furazolidon Hiệp đồng tác 

dụng serotonin. 

Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

furazolidon và 

carbamazepin

. Tốt nhất các 

thuốc này nên 



 

 
 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng 

furazolidon và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 



 

 
 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

149 Carvedilol Colchicin Carvedilol ức 

chế P-gp làm 

giảm thải trừ 

colchicin. 

Tăng nồng độ 

colchicin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

độc tính (tiêu chảy, 

nôn, đau bụng, sốt, 

xuất huyết, giảm 

cả ba dòng tế bào 

máu, các dấu hiệu 

độc tính trên cơ 

như đau cơ, mỏi cơ 

hoặc yếu cơ, nước 

tiểu sẫm màu, dị 

cảm, trường hợp 

nặng có thể gây 

suy đa tạng và tử 

vong). 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân suy gan 

hoặc suy thận. 

2. Ở bệnh 

nhân chức 

năng gan, thận 

bình thường: 

nên tránh phối 

hợp. Nếu phối 

hợp: giảm liều 

colchicin. 

Dùng liều tiếp 

theo của 

colchicin sau 

3 ngày. Theo 

dõi nguy cơ 

độc tính của 

colchicin. 

150 Ceftriaxon Dung dịch 

nuôi dưỡng 

đường tĩnh 

mạch chứa 

calci 

Hình thành tủa 

calci - 

ceftriaxon tại 

mô phổi và thận 

khi dùng đồng 

thời đường tĩnh 

Tạo kết tủa tại phổi 

và thận, có thể dẫn 

đến tử vong ở trẻ 

sơ sinh 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

đồng thời ở trẻ 

sơ sinh (< 28 

ngày tuổi). 

2. Ở các đối 

tượng khác, 



 

 
 

mạch ở trẻ sơ 

sinh 

không trộn lẫn 

calci và 

ceftriaxon 

trong cùng 1 

đường truyền, 

dùng 2 thuốc 

theo 2 đường 

truyền tại 2 vị 

trí khác nhau 

hoặc dùng lần 

lượt từng 

thuốc sau đó 

khi tráng rửa 

đường truyền 

bằng dung 

môi tương 

hợp. 

151 Ceftriaxon Ringer 

Lactat 

Hình thành tủa 

calci - 

ceftriaxon tại 

mô phổi và thận 

khi dùng đồng 

thời đường tĩnh 

mạch ở trẻ sơ 

sinh 

Tạo kết tủa tại phổi 

và thận, có thể dẫn 

đến tử vong ở trẻ 

sơ sinh 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

đồng thời ở trẻ 

sơ sinh (< 28 

ngày tuổi). 

2. Ở các đối 

tượng khác, 

không trộn lẫn 

calci và 

ceftriaxon 

trong cùng 1 

đường truyền, 

dùng 2 thuốc 

theo 2 đường 

truyền tại 2 vị 



 

 
 

trí khác nhau 

hoặc dùng lần 

lượt từng 

thuốc sau đó 

khi tráng rửa 

đường truyền 

bằng dung 

môi tương 

hợp. 

152 Celecoxib Ketorolac Hiệp đồng tác 

dụng kích ứng 

đường tiêu hóa 

Tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa 

nghiêm trọng (sử 

dụng đồng thời 

ketorolac với 1 

NSAID khác làm 

tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa gấp 

5 lần so với phối 

hợp 2 NSAID 

khác) 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cần đặc biệt 

lưu ý nguy cơ 

tương tác 

trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 

153 Ciclosporin Pitavastatin Ciclosporin ức 

chế OATP1B1 

làm giảm vận 

chuyển 

pitavastatin vào 

gan. 

Tăng nồng độ 

pitavastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

thay 

pitavastatin 

bằng 



 

 
 

fluvastatin 

(tối đa 20 

mg/ngày), 

pravastatin 

(tối đa 20 

mg/ngày), 

rosuvastatin 

(tối đa 5 

mg/ngày). 

154 Ciclosporin Lovastatin Ciclosporin ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

lovastatin; 

ciclosporin 

cũng ức chế cả 

OATP1B1 làm 

giảm vận 

chuyển 

lovastatin vào 

gan. 

Tăng nồng độ 

lovastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng dẫn 

chất statin, 

thay 

lovastatin 

bằng 

fluvastatin 

(tối đa 20 

mg/ngày), 

pravastatin 

(tối đa 20 

mg/ngày), 

rosuvastatin 

(tối đa 5 

mg/ngày). 

155 Ciclosporin Simvastatin Ciclosporin ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

simvastatin; 

Tăng nồng độ 

simvastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng dẫn 



 

 
 

ciclosporin 

cũng ức chế cả 

OATP1B1 làm 

giảm vận 

chuyển 

simvastatin vào 

gan. 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

chất statin, 

thay 

simvastatin 

bằng 

fluvastatin 

(tối đa 20 

mg/ngày), 

pravastatin 

(tối đa 20 

mg/ngày), 

rosuvastatin 

(tối đa 5 

mg/ngày). 

156 Ciclosporin Colchicin Ciclosporin ức 

chế P-gp làm 

giảm thải trừ 

colchicin. 

Tăng nồng độ 

colchicin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

độc tính (tiêu chảy, 

nôn, đau bụng, sốt, 

xuất huyết, giảm 

cả ba dòng tế bào 

máu, các dấu hiệu 

độc tính trên cơ 

như đau cơ, mỏi cơ 

hoặc yếu cơ, nước 

tiểu sẫm màu, dị 

cảm, trường hợp 

nặng có thể gây 

suy đa tạng và tử 

vong). 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân suy gan 

hoặc suy thận. 

2. Ở bệnh 

nhân chức 

năng gan, thận 

bình thường: 

nên tránh phối 

hợp. Nếu phối 

hợp: giảm liều 

colchicin. 

Dùng liều tiếp 

theo của 

colchicin sau 

3 ngày. Theo 

dõi nguy cơ 

độc tính của 

colchicin. 



 

 
 

157 Ciclosporin Lercanidipin Ciclosporin ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

lercanidipin và 

ngược lại, 

lercanidipin ức 

chế yếu 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa ciclosporin. 

Tăng nồng độ 

ciclosporin, tăng 

nồng độ 

lercanidipin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ hạ huyết 

áp nghiêm trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp 

158 Ciclosporin Grazoprevir/ 

elbasvir 

Ciclosporin ức 

chế 

OATP1B1/3 

làm giảm vận 

chuyển 

grazoprevir vào 

gan. 

Tăng nồng độ 

grazoprevir/elbasv

ir, tăng nguy cơ 

tăng ALT 

Chống chỉ 

định phối hợp 

159 Cilostazol Domperidon Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

160 Ciprofloxacin Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 



 

 
 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

161 Ciprofloxacin Tizanidin Ciprofloxacin 

ức chế 

CYP1A2 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

tizanidin 

Tăng nồng độ của 

tizanidin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

bất lợi (hạ huyết 

áp, buồn ngủ, nhịp 

tim chậm...) 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

162 Ciprofloxacin Duloxetin Ciprofloxacin 

ức chế 

CYP1A2 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

duloxetin 

Tăng nồng độ của 

duloxetin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

không mong muốn 

(buồn ngủ, hôn 

mê, hội chứng 

serotonin, co giật, 

nôn và nhịp tim 

nhanh...) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

163 Ciprofloxacin Domperidon Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

164 Citalopram Linezolid Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

linezolid và 

citalopram. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 



 

 
 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng linezolid 

và không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

165 Citalopram Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

xanh 

methylen và 

carbamazepin

. Tốt nhất các 



 

 
 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng xanh 

methylen và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 



 

 
 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

166 Citalopram Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 



 

 
 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

167 Citalopram Moxifloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 



 

 
 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

168 Citalopram Clorpromazi

n 

Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 



 

 
 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

169 Citalopram Domperidon Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

170 Citalopram Fluconazol Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 



 

 
 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

171 Citalopram Haloperidol Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 



 

 
 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

172 Citalopram Sotalol Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 



 

 
 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

173 Citalopram Furazolidon Hiệp đồng tác 

dụng serotonin. 

Tác dụng ức 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 



 

 
 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

furazolidon và 

citalopram. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng 

furazolidon và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 



 

 
 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

174 Citalopram Sparfloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 



 

 
 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

175 Clarithromycin Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 



 

 
 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

176 Clarithromycin Fluconazol Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 



 

 
 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

177 Clarithromycin Haloperidol Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 



 

 
 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

178 Clarithromycin Piperaquin/ 

dihydroarte

misinin 

(piperaquin) 

Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 



 

 
 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

179 Clarithromycin Lovastatin Clarithromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

lovastatin 

Tăng nồng độ của 

lovastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 



 

 
 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng kháng 

sinh macrolid, 

thay 

clarithromyci

n bằng 

azithromycin 

HOẶC 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng dẫn chất 

statin, thay 

lovastatin 

bằng các dẫn 

chất statin 

khác (lưu ý 

liều 

pravastatin 

không vượt 

quá 40 

mg/ngày, 

fluvastatin 

không vượt 

quá 20 

mg/ngày, thận 

trọng khi phối 



 

 
 

hợp với 

atorvastatin). 

180 Clarithromycin Simvastatin Clarithromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

simvastatin 

Tăng nồng độ của 

simvastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng kháng 

sinh macrolid, 

thay 

clarithromyci

n bằng 

azithromycin 

HOẶC 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng dẫn chất 

statin, thay 

simvastatin 

bằng các dẫn 

chất statin 

khác (lưu ý 

liều 

pravastatin 



 

 
 

không vượt 

quá 40 

mg/ngày, 

fluvastatin 

không vượt 

quá 20 

mg/ngày, thận 

trọng khi phối 

hợp với 

atorvastatin). 

181 Clarithromycin Colchicin Clarithromycin 

ức chế mạnh 

CYP3A4 và ức 

chế P-gp làm 

giảm chuyển 

hóa và thải trừ 

colchicin. 

Tăng nồng độ 

colchicin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

độc tính (tiêu chảy, 

nôn, đau bụng, sốt, 

xuất huyết, giảm 

cả ba dòng tế bào 

máu, các dấu hiệu 

độc tính trên cơ 

như đau cơ, mỏi cơ 

hoặc yếu cơ, nước 

tiểu sẫm màu, dị 

cảm, trường hợp 

nặng có thể gây 

suy đa tạng và tử 

vong). 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân suy gan 

hoặc suy thận. 

2. Ở bệnh 

nhân chức 

năng gan, thận 

bình thường: 

nên tránh phối 

hợp. Nếu phối 

hợp: giảm liều 

colchicin. 

Dùng liều tiếp 

theo của 

colchicin sau 

3 ngày. Theo 

dõi nguy cơ 

độc tính của 

colchicin. 

182 Clarithromycin Dihydroergot

amin 

Clarithromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

Tăng nồng độ của 

dihydroergotamin 

trong huyết thanh, 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

làm giảm 

chuyển hóa của 

dihydroergotam

in 

tăng nguy cơ độc 

tính (nôn, buồn 

nôn, hoại tử đầu 

chi, thiếu máu cục 

bộ do co thắt 

mạch…) 

183 Clarithromycin Ergotamin Clarithromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

ergotamin 

Tăng nồng độ của 

ergotamin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(nôn, buồn nôn, 

hoại tử đầu chi, 

thiếu máu cục bộ 

do co thắt mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

184 Clarithromycin Ergometrin Clarithromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

ergometrin 

Tăng nồng độ của 

ergometrin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(nôn, buồn nôn, 

hoại tử đầu chi, 

thiếu máu cục bộ 

do co thắt mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

185 Clarithromycin Methylergom

etrin 

Clarithromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

methylergometr

in 

Tăng nồng độ của 

methylergometrin 

trong huyết thanh, 

tăng nguy cơ độc 

tính (nôn, buồn 

nôn, hoại tử đầu 

chi, thiếu máu cục 

bộ do co thắt 

mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

186 Clarithromycin Ivabradin Clarithromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

ivabradin 

Tăng nồng độ 

ivabradin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT và 

chậm nhịp tim 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng kháng 

sinh macrolid, 

thay 

clarithromyci

n bằng 

azithromycin. 

187 Clarithromycin Ticagrelor Clarithromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

ticagrelor 

Tăng nồng độ của 

ticagrelor trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ xuất huyết 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng kháng 

sinh macrolid, 

thay 

clarithromyci



 

 
 

n bằng 

azithromycin. 

188 Clarithromycin Ranolazin Clarithromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

ranolazin 

Tăng nồng độ 

ranolazin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng kháng 

sinh macrolid, 

thay 

clarithromyci

n bằng 

azithromycin. 

189 Clarithromycin Tolvaptan Clarithromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

tolvaptan 

Tăng nồng độ 

tolvaptan trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

không mong muốn 

(tăng nồng độ natri 

huyết thanh, đa 

niệu, khát nước, 

giảm thể tích tuần 

hoàn...) 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng kháng 

sinh macrolid, 



 

 
 

thay 

clarithromyci

n bằng 

azithromycin. 

190 Clarithromycin Felodipin Clarithromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

felodipin 

Tăng nồng độ 

felodipin, tăng 

nguy cơ hạ huyết 

áp nghiêm trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng kháng 

sinh macrolid, 

thay 

clarithromyci

n bằng 

azithromycin. 

191 Clarithromycin Lercanidipin Clarithromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

lercanidipin 

Tăng nồng độ 

lercanidipin, tăng 

nguy cơ hạ huyết 

áp nghiêm trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

Trong trường 

hợp bắt buộc 



 

 
 

sử dụng kháng 

sinh macrolid, 

thay 

clarithromyci

n bằng 

azithromycin. 

192 Clarithromycin Quetiapin Clarithromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

quetiapin 

Tăng nồng độ của 

quetiapin, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng kháng 

sinh macrolid, 

thay 

clarithromyci

n bằng 

azithromycin. 

193 Clarithromycin Everolimus Clarithromycin 

ức chế mạnh 

CP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

everolimus ở 

gan, đồng thời, 

ức chế P-gp làm 

giảm thải trừ 

Tăng nồng độ 

everolimus trong 

huyết thanh, tăng 

tác dụng bất lợi 

liên quan đến ức 

chế miễn dịch 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

everolimus 

khỏi cơ thể. 

194 Clarithromycin Saquinavir/ 

ritonavir 

Clarithromycin 

ức chế 

CYP3A4 và P-

gp, làm giảm 

chuyển hóa và 

thải trừ 

saquinavir. 

Saquinavir 

cũng ức chế 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

clarithromycin. 

Tăng nồng độ 

clarithromycin, 

tăng nồng độ 

saquinavir, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT và 

xoắn đỉnh. 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở bệnh nhân 

có QTc > 450 

ms và 

saquinavir ở 

dạng phối hợp 

ritonavir. 

2. Trong 

trường hợp 

bắt buộc phối 

hợp, định kỳ 

đo điện tâm đồ 

mỗi 3-4 ngày. 

Nếu QTc > 

480 ms hoặc 

tăng > 20 ms 

so với ban 

đầu, ngừng 1 

trong 2 hoặc 

cả 2 thuốc. 

195 Clarithromycin Sparfloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 



 

 
 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

196 Clarithromycin Domperidon Clarithromycin 

ức chế 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

Tăng nồng độ 

domperidon trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

hóa của 

domperidon 

197 Clidinium Kali clorid 

(dạng uống 

giải phóng 

kéo dài) 

Clidinium 

kháng 

cholinergic gây 

tồn lưu hoặc 

làm tăng thời 

gian kali qua 

đường tiêu hóa 

khi sử dụng 

đường uống, 

gây loét đường 

tiêu hóa 

Tăng nguy cơ loét 

tiêu hóa 

1. Tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp, đặc biệt ở 

người cao 

tuổi. Cân nhắc 

chuyển sang 

sử dụng kali 

đường tĩnh 

mạch. 

2. Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng đồng 

thời, cân nhắc 

một số khuyến 

cáo sau giúp 

giảm nguy cơ 

loét tiêu hóa: 

(1) uống ít 

nhất 100 mL 

nước sau khi 

uống kali, (2) 

ngồi hoặc 

đứng thẳng 

trong ít nhất 5 

- 10 phút sau 

khi uống 

thuốc. 

198 Clomipramin Linezolid Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 



 

 
 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

đồng thời 

linezolid và 

clomipramin. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng linezolid 

và không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 



 

 
 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

199 Clomipramin Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

xanh 

methylen và 

pethidin. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng 

opioid, có thể 

đổi sang các 



 

 
 

opiod khác 

không có hoạt 

tính ức chế thu 

hồi serotonin 

(morphin, 

codein, 

oxycodon, 

buprenorphin) 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng xanh 

methylen và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 



 

 
 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

200 Clomipramin Furazolidon Hiệp đồng tác 

dụng serotonin. 

Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

furazolidon và 

clomipramin. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng 

furazolidon và 

không có 

thuốc khác 



 

 
 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

201 Clonixin Ketorolac Hiệp đồng tác 

dụng kích ứng 

đường tiêu hóa 

Tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa 

nghiêm trọng (sử 

dụng đồng thời 

ketorolac với 1 

NSAID khác làm 

tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa gấp 

5 lần so với phối 

hợp 2 NSAID 

khác) 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cần đặc biệt 

lưu ý nguy cơ 

tương tác 

trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 

202 Cloroquin Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 



 

 
 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 



 

 
 

203 Cloroquin Sparfloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 



 

 
 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

204 Cloroquin Domperidon Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

205 Clorpromazin Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 



 

 
 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

206 Clorpromazin Moxifloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 



 

 
 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

207 Clorpromazin Escitalopram Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 



 

 
 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

208 Clorpromazin Haloperidol Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 



 

 
 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

209 Clorpromazin Piperaquin/ 

dihydroarte

misinin 

(piperaquin) 

Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 



 

 
 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

210 Clorpromazin Sparfloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 



 

 
 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

211 Clorpromazin Domperidon Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

212 Colchicin Indinavir +/- 

ritonavir 

Indinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

colchicin 

Tăng nồng độ 

colchicin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

độc tính (tiêu chảy, 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân suy gan 

hoặc suy thận. 



 

 
 

nôn, đau bụng, sốt, 

xuất huyết, giảm 

cả ba dòng tế bào 

máu, các dấu hiệu 

độc tính trên cơ 

như đau cơ, mỏi cơ 

hoặc yếu cơ, nước 

tiểu sẫm màu, dị 

cảm, trường hợp 

nặng có thể gây 

suy đa tạng và tử 

vong). 

2. Ở bệnh 

nhân chức 

năng gan, thận 

bình thường: 

nên tránh phối 

hợp. Nếu phối 

hợp: giảm liều 

colchicin. 

Dùng liều tiếp 

theo của 

colchicin sau 

3 ngày. Theo 

dõi nguy cơ 

độc tính của 

colchicin. 

213 Colchicin Lopinavir/rit

onavir 

(ritonavir) 

Ritonavir ức 

chế mạnh 

CYP3A4 và ức 

chế P-gp làm 

giảm chuyển 

hóa và thải trừ 

colchicin. 

Tăng nồng độ 

colchicin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

độc tính (tiêu chảy, 

nôn, đau bụng, sốt, 

xuất huyết, giảm 

cả ba dòng tế bào 

máu, các dấu hiệu 

độc tính trên cơ 

như đau cơ, mỏi cơ 

hoặc yếu cơ, nước 

tiểu sẫm màu, dị 

cảm, trường hợp 

nặng có thể gây 

suy đa tạng và tử 

vong). 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân suy gan 

hoặc suy thận. 

2. Ở bệnh 

nhân chức 

năng gan, thận 

bình thường: 

nên tránh phối 

hợp. Nếu phối 

hợp: giảm liều 

colchicin. 

Dùng liều tiếp 

theo của 

colchicin sau 

3 ngày. Theo 

dõi nguy cơ 



 

 
 

độc tính của 

colchicin. 

214 Colchicin Darunavir/ri

tonavir 

(ritonavir) 

Ritonavir ức 

chế mạnh 

CYP3A4 và ức 

chế P-gp làm 

giảm chuyển 

hóa và thải trừ 

colchicin. 

Tăng nồng độ 

colchicin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

độc tính (tiêu chảy, 

nôn, đau bụng, sốt, 

xuất huyết, giảm 

cả ba dòng tế bào 

máu, các dấu hiệu 

độc tính trên cơ 

như đau cơ, mỏi cơ 

hoặc yếu cơ, nước 

tiểu sẫm màu, dị 

cảm, trường hợp 

nặng có thể gây 

suy đa tạng và tử 

vong). 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân suy gan 

hoặc suy thận. 

2. Ở bệnh 

nhân chức 

năng gan, thận 

bình thường: 

nên tránh phối 

hợp. Nếu phối 

hợp: giảm liều 

colchicin. 

Dùng liều tiếp 

theo của 

colchicin sau 

3 ngày. Theo 

dõi nguy cơ 

độc tính của 

colchicin. 

215 Colchicin Saquinavir 

+/- ritonavir 

Saquinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

colchicin 

Tăng nồng độ 

colchicin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

độc tính (tiêu chảy, 

nôn, đau bụng, sốt, 

xuất huyết, giảm 

cả ba dòng tế bào 

máu, các dấu hiệu 

độc tính trên cơ 

như đau cơ, mỏi cơ 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân suy gan 

hoặc suy thận. 

2. Ở bệnh 

nhân chức 

năng gan, thận 

bình thường: 

nên tránh phối 

hợp. Nếu phối 

hợp: giảm liều 



 

 
 

hoặc yếu cơ, nước 

tiểu sẫm màu, dị 

cảm, trường hợp 

nặng có thể gây 

suy đa tạng và tử 

vong). 

colchicin. 

Dùng liều tiếp 

theo của 

colchicin sau 

3 ngày. Theo 

dõi nguy cơ 

độc tính của 

colchicin. 

216 Colchicin Itraconazol Itraconazol ức 

chế mạnh 

CYP3A4 và ức 

chế P-gp làm 

giảm chuyển 

hóa và thải trừ 

colchicin. 

Tăng nồng độ 

colchicin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

độc tính (tiêu chảy, 

nôn, đau bụng, sốt, 

xuất huyết, giảm 

cả ba dòng tế bào 

máu, các dấu hiệu 

độc tính trên cơ 

như đau cơ, mỏi cơ 

hoặc yếu cơ, nước 

tiểu sẫm màu, dị 

cảm, trường hợp 

nặng có thể gây 

suy đa tạng và tử 

vong). 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân suy gan 

hoặc suy thận. 

2. Ở bệnh 

nhân chức 

năng gan, thận 

bình thường: 

nên tránh phối 

hợp. Nếu phối 

hợp: giảm liều 

colchicin. 

Dùng liều tiếp 

theo của 

colchicin sau 

3 ngày. Theo 

dõi nguy cơ 

độc tính của 

colchicin. 

217 Colchicin Posaconazol Posaconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

colchicin 

Tăng nồng độ 

colchicin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

độc tính (tiêu chảy, 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân suy gan 

hoặc suy thận. 



 

 
 

nôn, đau bụng, sốt, 

xuất huyết, giảm 

cả ba dòng tế bào 

máu, các dấu hiệu 

độc tính trên cơ 

như đau cơ, mỏi cơ 

hoặc yếu cơ, nước 

tiểu sẫm màu, dị 

cảm, trường hợp 

nặng có thể gây 

suy đa tạng và tử 

vong). 

2. Ở bệnh 

nhân chức 

năng gan, thận 

bình thường: 

nên tránh phối 

hợp. Nếu phối 

hợp: giảm liều 

colchicin. 

Dùng liều tiếp 

theo của 

colchicin sau 

3 ngày. Theo 

dõi nguy cơ 

độc tính của 

colchicin. 

218 Colchicin Voriconazol Voriconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

colchicin 

Tăng nồng độ 

colchicin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

độc tính (tiêu chảy, 

nôn, đau bụng, sốt, 

xuất huyết, giảm 

cả ba dòng tế bào 

máu, các dấu hiệu 

độc tính trên cơ 

như đau cơ, mỏi cơ 

hoặc yếu cơ, nước 

tiểu sẫm màu, dị 

cảm, trường hợp 

nặng có thể gây 

suy đa tạng và tử 

vong). 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân suy gan 

hoặc suy thận. 

2. Ở bệnh 

nhân chức 

năng gan, thận 

bình thường: 

nên tránh phối 

hợp. Nếu phối 

hợp: giảm liều 

colchicin. 

Dùng liều tiếp 

theo của 

colchicin sau 

3 ngày. Theo 

dõi nguy cơ 



 

 
 

độc tính của 

colchicin. 

219 Colchicin Roxithromyc

in 

Roxithromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

colchicin 

Tăng nồng độ 

colchicin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

độc tính (tiêu chảy, 

nôn, đau bụng, sốt, 

xuất huyết, giảm 

cả ba dòng tế bào 

máu, các dấu hiệu 

độc tính trên cơ 

như đau cơ, mỏi cơ 

hoặc yếu cơ, nước 

tiểu sẫm màu, dị 

cảm, trường hợp 

nặng có thể gây 

suy đa tạng và tử 

vong). 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân suy gan 

hoặc suy thận. 

2. Ở bệnh 

nhân chức 

năng gan, thận 

bình thường: 

nên tránh phối 

hợp. Nếu phối 

hợp: giảm liều 

colchicin. 

Dùng liều tiếp 

theo của 

colchicin sau 

3 ngày. Theo 

dõi nguy cơ 

độc tính của 

colchicin. 

220 Colchicin Erythromyci

n 

Erythromycin 

ức chế mạnh 

CYP3A4 và ức 

chế P-gp làm 

giảm chuyển 

hóa và thải trừ 

colchicin. 

Tăng nồng độ 

colchicin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

độc tính (tiêu chảy, 

nôn, đau bụng, sốt, 

xuất huyết, giảm 

cả ba dòng tế bào 

máu, các dấu hiệu 

độc tính trên cơ 

như đau cơ, mỏi cơ 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân suy gan 

hoặc suy thận. 

2. Ở bệnh 

nhân chức 

năng gan, thận 

bình thường: 

nên tránh phối 

hợp. Nếu phối 

hợp: giảm liều 



 

 
 

hoặc yếu cơ, nước 

tiểu sẫm màu, dị 

cảm, trường hợp 

nặng có thể gây 

suy đa tạng và tử 

vong). 

colchicin. 

Dùng liều tiếp 

theo của 

colchicin sau 

3 ngày. Theo 

dõi nguy cơ 

độc tính của 

colchicin. 

221 Colchicin Ranolazin Ranolazin ức 

chế P-gp làm 

giảm thải trừ 

colchicin. 

Tăng nồng độ 

colchicin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

độc tính (tiêu chảy, 

nôn, đau bụng, sốt, 

xuất huyết, giảm 

cả ba dòng tế bào 

máu, các dấu hiệu 

độc tính trên cơ 

như đau cơ, mỏi cơ 

hoặc yếu cơ, nước 

tiểu sẫm màu, dị 

cảm, trường hợp 

nặng có thể gây 

suy đa tạng và tử 

vong). 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân suy gan 

hoặc suy thận. 

2. Ở bệnh 

nhân chức 

năng gan, thận 

bình thường: 

nên tránh phối 

hợp. Nếu phối 

hợp: giảm liều 

colchicin. 

Dùng liều tiếp 

theo của 

colchicin sau 

3 ngày. Theo 

dõi nguy cơ 

độc tính của 

colchicin. 

222 Colchicin Verapamil Verapamil ức 

chế P-gp làm 

giảm thải trừ 

colchicin. 

Tăng nồng độ 

colchicin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

độc tính (tiêu chảy, 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân suy gan 

hoặc suy thận. 



 

 
 

nôn, đau bụng, sốt, 

xuất huyết, giảm 

cả ba dòng tế bào 

máu, các dấu hiệu 

độc tính trên cơ 

như đau cơ, mỏi cơ 

hoặc yếu cơ, nước 

tiểu sẫm màu, dị 

cảm, trường hợp 

nặng có thể gây 

suy đa tạng và tử 

vong). 

2. Ở bệnh 

nhân chức 

năng gan, thận 

bình thường: 

nên tránh phối 

hợp. Nếu phối 

hợp: giảm liều 

colchicin. 

Dùng liều tiếp 

theo của 

colchicin sau 

3 ngày. Theo 

dõi nguy cơ 

độc tính của 

colchicin. 

223 Colchicin Diltiazem Diltiazem ức 

chế P-gp làm 

giảm thải trừ 

colchicin. 

Tăng nồng độ 

colchicin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

độc tính (tiêu chảy, 

nôn, đau bụng, sốt, 

xuất huyết, giảm 

cả ba dòng tế bào 

máu, các dấu hiệu 

độc tính trên cơ 

như đau cơ, mỏi cơ 

hoặc yếu cơ, nước 

tiểu sẫm màu, dị 

cảm, trường hợp 

nặng có thể gây 

suy đa tạng và tử 

vong). 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân suy gan 

hoặc suy thận. 

2. Ở bệnh 

nhân chức 

năng gan, thận 

bình thường: 

nên tránh phối 

hợp. Nếu phối 

hợp: giảm liều 

colchicin. 

Dùng liều tiếp 

theo của 

colchicin sau 

3 ngày. Theo 

dõi nguy cơ 



 

 
 

độc tính của 

colchicin. 

224 Colchicin Sunitinib Sunitinib ức 

chế P-gp làm 

giảm thải trừ 

colchicin. 

Tăng nồng độ 

colchicin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

độc tính (tiêu chảy, 

nôn, đau bụng, sốt, 

xuất huyết, giảm 

cả ba dòng tế bào 

máu, các dấu hiệu 

độc tính trên cơ 

như đau cơ, mỏi cơ 

hoặc yếu cơ, nước 

tiểu sẫm màu, dị 

cảm, trường hợp 

nặng có thể gây 

suy đa tạng và tử 

vong). 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân suy gan 

hoặc suy thận. 

2. Ở bệnh 

nhân chức 

năng gan, thận 

bình thường: 

nên tránh phối 

hợp. Nếu phối 

hợp: giảm liều 

colchicin. 

Dùng liều tiếp 

theo của 

colchicin sau 

3 ngày. Theo 

dõi nguy cơ 

độc tính của 

colchicin. 

225 Colchicin Nilotinib Nilotinib ức chế 

P-gp làm giảm 

thải trừ 

colchicin. 

Tăng nồng độ 

colchicin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

độc tính (tiêu chảy, 

nôn, đau bụng, sốt, 

xuất huyết, giảm 

cả ba dòng tế bào 

máu, các dấu hiệu 

độc tính trên cơ 

như đau cơ, mỏi cơ 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân suy gan 

hoặc suy thận. 

2. Ở bệnh 

nhân chức 

năng gan, thận 

bình thường: 

nên tránh phối 

hợp. Nếu phối 

hợp: giảm liều 



 

 
 

hoặc yếu cơ, nước 

tiểu sẫm màu, dị 

cảm, trường hợp 

nặng có thể gây 

suy đa tạng và tử 

vong). 

colchicin. 

Dùng liều tiếp 

theo của 

colchicin sau 

3 ngày. Theo 

dõi nguy cơ 

độc tính của 

colchicin. 

226 Dabigatran Itraconazol Itraconazol ức 

chế P-gp làm 

giảm thải trừ 

dabigatran khỏi 

cơ thể 

Tăng nồng độ 

dabigatran trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ xuất huyết 

Chống chỉ 

định phối hợp 

227 Daclatasvir Rifampicin Rifampicin cảm 

ứng CYP3A4 

làm tăng 

chuyển hóa của 

daclatasvir 

Giảm nồng độ của 

daclatasvir trong 

huyết thanh, dẫn 

đến giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

228 Daclatasvir Enzalutamid Enzalutamid 

cảm ứng 

CYP3A4 làm 

tăng chuyển 

hóa của 

daclatasvir 

Giảm nồng độ của 

daclatasvir trong 

huyết thanh, dẫn 

đến giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

229 Daclatasvir Phenobarbital Phenobarbital 

cảm ứng 

CYP3A4 mạnh 

làm tăng 

chuyển hóa của 

daclatasvir 

Giảm nồng độ của 

daclatasvir trong 

huyết thanh, dẫn 

đến giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

230 Daclatasvir Phenytoin Phenytoin cảm 

ứng CYP3A4 

Giảm nồng độ của 

daclatasvir trong 

Chống chỉ 

định phối hợp. 



 

 
 

mạnh làm tăng 

chuyển hóa của 

daclatasvir 

huyết thanh, dẫn 

đến giảm hiệu quả 

điều trị 

231 Danazol Simvastatin Danazol ức chế 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

simvastatin 

Tăng nồng độ 

simvastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp 

232 Danazol Lovastatin Danazol ức chế 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

lovastatin 

Tăng nồng độ 

lovastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp 

233 Darunavir/ritona

vir 

Lovastatin Darunavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

lovastatin 

Tăng nồng độ của 

lovastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng dẫn 

chất statin, 

thay 

lovastatin 

bằng các dẫn 

chất statin 

khác (ngoại 

trừ 

simvastatin), 

sử dụng liều 

thấp nhất có 

hiệu quả, 

atorvastatin 



 

 
 

không vượt 

quá 20 

mg/ngày 

(hoặc 40 

mg/ngày theo 

Hướng dẫn 

điều trị 

HIV/AIDS 

của Bộ Y tế và 

Tổ chức Y tế 

Thế giới), 

pitavastatin 

không cần 

hiệu chỉnh 

liều khi phối 

hợp. 

234 Darunavir/ritona

vir 

Simvastatin Darunavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

simvastatin 

Tăng nồng độ của 

simvastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng dẫn 

chất statin, 

thay 

simvastatin 

bằng các dẫn 

chất statin 

khác (ngoại 

trừ 

lovastatin), sử 

dụng liều thấp 

nhất có hiệu 

quả, 



 

 
 

atorvastatin 

không vượt 

quá 20 

mg/ngày 

(hoặc 40 

mg/ngày theo 

Hướng dẫn 

điều trị 

HIV/AIDS 

của Bộ Y tế và 

Tổ chức Y tế 

Thế giới), 

pitavastatin 

không cần 

hiệu chỉnh 

liều khi phối 

hợp. 

235 Darunavir/ritona

vir 

Dihydroergot

amin 

Darunavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

dihydroergotam

in 

Tăng nồng độ của 

dihydroergotamin 

trong huyết thanh, 

tăng nguy cơ độc 

tính (nôn, buồn 

nôn, hoại tử đầu 

chi, thiếu máu cục 

bộ do co thắt 

mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

236 Darunavir/ritona

vir 

Ergotamin Darunavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

ergotamin 

Tăng nồng độ của 

ergotamin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(nôn, buồn nôn, 

hoại tử đầu chi, 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

thiếu máu cục bộ 

do co thắt mạch…) 

237 Darunavir/riton

avir 

Ergometrin Darunavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

ergometrin 

Tăng nồng độ của 

ergometrin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(nôn, buồn nôn, 

hoại tử đầu chi, 

thiếu máu cục bộ 

do co thắt mạch…) 

Tốt nhất nên 

tránh phối 

hợp. Đối với 

trường hợp 

điều trị băng 

huyết sau 

sinh, nếu 

không còn 

thuốc khác 

thay thế ở 

người bệnh 

đang sử dụng 

darunavir, sử 

dụng 

ergometrin 

chỉ khi lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ và sử dụng 

liều thấp nhất 

có hiệu quả 

trong thời 

gian ngắn 

nhất. 

238 Darunavir/riton

avir 

Methylergom

etrin 

Darunavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

methylergometr

in 

Tăng nồng độ của 

methylergometrin 

trong huyết thanh, 

tăng nguy cơ độc 

tính (nôn, buồn 

nôn, hoại tử đầu 

chi, thiếu máu cục 

Tốt nhất nên 

tránh phối 

hợp. Đối với 

trường hợp 

điều trị băng 

huyết sau 

sinh, nếu 



 

 
 

bộ do co thắt 

mạch…) 

không còn 

thuốc khác 

thay thế ở 

người bệnh 

đang sử dụng 

darunavir, sử 

dụng 

methylergome

trin chỉ khi lợi 

ích vượt trội 

nguy cơ và sử 

dụng liều thấp 

nhất có hiệu 

quả trong thời 

gian ngắn 

nhất. 

239 Darunavir/ritona

vir 

Ivabradin Darunavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

ivabradin 

Tăng nồng độ 

ivabradin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT và 

chậm nhịp tim 

Chống chỉ 

định phối hợp 

240 Darunavir/ritona

vir 

Ticagrelor Darunavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

ticagrelor 

Tăng nồng độ của 

ticagrelor trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ xuất huyết 

Chống chỉ 

định phối hợp 

241 Darunavir/ritona

vir 

Ranolazin Darunavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

Tăng nồng độ 

ranolazin trong 

huyết thanh, tăng 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

chuyển hóa của 

ranolazin 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

242 Darunavir/ritona

vir 

Tolvaptan Darunavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

tolvaptan 

Tăng nồng độ 

tolvaptan trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

không mong muốn 

(tăng nồng độ natri 

huyết thanh, đa 

niệu, khát nước, 

giảm thể tích tuần 

hoàn...) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

243 Darunavir/ritona

vir 

Felodipin Darunavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

felodipin 

Tăng nồng độ 

felodipin, tăng 

nguy cơ hạ huyết 

áp nghiêm trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp 

244 Darunavir/ritona

vir 

Lercanidipin Darunavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

lercanidipin 

Tăng nồng độ 

lercanidipin, tăng 

nguy cơ hạ huyết 

áp nghiêm trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp 

245 Darunavir/riton

avir 

Sildenafil Darunavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

sildenafil 

Tăng nồng độ 

sildenafil trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(hạ huyết áp, ngất, 

rối loạn thị giác) 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

trong trường 

hợp sử dụng 

sildenafil điều 

trị tăng áp 

động mạch 

phổi. 



 

 
 

2. Trong 

trường hợp sử 

dụng 

sildenafil điều 

trị rối loạn 

cương dương, 

liều sildenafil 

không vượt 

quá 25 mg 

mỗi 48 giờ ở 

người đang sử 

dụng 

darunavir. 

246 Darunavir/riton

avir 

Quetiapin Darunavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

quetiapin 

Tăng nồng độ của 

quetiapin, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Tốt nhất nên 

tránh phối 

hợp. Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng 

darunavir, 

giảm liều 

quetiapin còn 

1/6 liều so với 

liều bình 

thường. 

247 Darunavir/ritona

vir 

Rifampicin Rifampicin cảm 

ứng CYP3A4 

làm tăng 

chuyển hóa của 

Darunavir/riton

avir 

Giảm nồng độ 

darunavir trong 

huyết thanh, giảm 

hiệu quả điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

248 Darunavir/ritona

vir 

Grazoprevir/ 

elbasvir 

Darunavir/riton

avir ức chế 

OATP1B1/3 

làm giảm vận 

chuyển 

grazoprevir vào 

gan. 

Tăng nồng độ 

grazoprevir/elbasv

ir, tăng nguy cơ 

tăng ALT 

Chống chỉ 

định phối hợp 

249 Darunavir/ritona

vir 

Domperidon Darunavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

domperidon 

Tăng nồng độ 

domperidon trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp 

250 Darunavir/ritona

vir (ritonavir) 

Vardenafil Ritonavir ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

vardenafil 

Tăng nồng độ 

vardenafil trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp 

251 Darunavir/ritona

vir (ritonavir) 

Propafenon Ritonavir ức 

chế chuyển hóa 

của propafenon 

qua CYP3A4 

và CYP2D6. 

Tăng nồng độ, dẫn 

đến tăng độc tính 

của propafenon 

(đặc biệt là loạn 

nhịp tim). 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

252 Darunavir/ritona

vir (ritonavir) 

Everolimus Ritonavir ức 

chế mạnh 

CP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

everolimus ở 

gan, đồng thời, 

ức chế P-gp làm 

giảm thải trừ 

Tăng nồng độ 

everolimus trong 

huyết thanh, tăng 

tác dụng bất lợi 

liên quan đến ức 

chế miễn dịch 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

everolimus 

khỏi cơ thể. 

253 Darunavir/riton

avir (ritonavir) 

Voriconazol Ritonavir cảm 

ứng CYP2C19 

(hoặc ức chế 

CYP3A4 ở 

người thiếu 

hoặc giảm hoạt 

tính CYP2C19) 

làm tăng (hoặc 

giảm) chuyển 

hóa của 

voriconazol tùy 

thuộc từng cá 

thể 

(voriconazol là 

cơ chất của cả 

CYP3A4 và 

CYP2C19) 

Giảm (hoặc tăng) 

nồng độ 

voriconazol. 

1. Việc phối 

hợp 

voriconazol 

và ritonavir 

liều cao 

(400mg mỗi 

12 giờ) làm 

giảm rõ rệt 

nồng độ 

voriconazol, 

vì vậy, chống 

chỉ định phối 

hợp 

voriconazol 

với ritonavir ở 

mức liều này. 

2. Việc phối 

hợp 

voriconazol 

với ritonavir 

liều thấp 

(100mg mỗi 

12 giờ) cũng 

đã cho thấy 

làm giảm 

nồng độ 

voriconazol 

mặc dù mức 

độ ít hơn so 

với liều cao 



 

 
 

ritonavir, vì 

vậy, nên tránh 

phối hợp 

thuốc trừ khi 

lợi ích vượt 

trội nguy cơ. 

254 Delamanid Rifampicin Rifampicin cảm 

ứng CYP3A4 

làm tăng 

chuyển hóa của 

delamanid 

Giảm nồng độ của 

delamanid trong 

huyết thanh, dẫn 

đến giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

255 Delamanid Enzalutamid Enzalutamid 

cảm ứng 

CYP3A4 làm 

tăng chuyển 

hóa của 

delamanid 

Giảm nồng độ của 

delamanid trong 

huyết thanh, dẫn 

đến giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

256 Delamanid Phenytoin Phenytoin cảm 

ứng CYP3A4 

mạnh làm tăng 

chuyển hóa của 

delamanid 

Giảm nồng độ của 

delamanid trong 

huyết thanh, dẫn 

đến giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

257 Dexamethason Rilpivirin Dexamethason 

cảm ứng 

CYP3A4 mạnh 

làm tăng 

chuyển hóa của 

rilpivirin 

Giảm nồng độ của 

rilpivirin trong 

huyết thanh, dẫn 

đến giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

258 Dexibuprofen Ketorolac Hiệp đồng tác 

dụng kích ứng 

đường tiêu hóa 

Tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa 

nghiêm trọng (sử 

dụng đồng thời 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cần đặc biệt 

lưu ý nguy cơ 



 

 
 

ketorolac với 1 

NSAID khác làm 

tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa gấp 

5 lần so với phối 

hợp 2 NSAID 

khác) 

tương tác 

trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 

259 Dexketoprofen Ketorolac Hiệp đồng tác 

dụng kích ứng 

đường tiêu hóa 

Tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa 

nghiêm trọng (sử 

dụng đồng thời 

ketorolac với 1 

NSAID khác làm 

tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa gấp 

5 lần so với phối 

hợp 2 NSAID 

khác) 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cần đặc biệt 

lưu ý nguy cơ 

tương tác 

trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 

260 Dexlansoprazol Rilpivirin Giảm hấp thu 

rilpivirin do 

tăng pH dạ dày 

Giảm nồng độ 

rilpivirin trong 

huyết thanh, giảm 

hiệu quả điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Trong trường 

hợp thay thế 

bằng thuốc 

kháng H2, sử 

dụng các 

thuốc H2 ít 

nhất 12 giờ 

trước hoặc 4 

giờ sau khi 

uống 

rilpivirin. 



 

 
 

261 Dextromethorp

han 

Linezolid Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

linezolid và 

dextromethor

phan. Tốt nhất 

các thuốc này 

nên sử dụng 

cách nhau 2 

tuần. Cân 

nhắc thay đổi 

sang các thuốc 

nhóm khác có 

cùng chỉ định 

và ít có nguy 

cơ tương tác 

hơn. Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng opioid, 

có thể đổi 

sang các 

opiod khác 

không có hoạt 

tính ức chế thu 

hồi serotonin 

(codein) 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 



 

 
 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng linezolid 

và không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

262 Dextromethorp

han 

Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

xanh 

methylen và 

dextromethor

phan. Tốt nhất 

các thuốc này 

nên sử dụng 



 

 
 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

cách nhau 2 

tuần. Cân 

nhắc thay đổi 

sang các thuốc 

nhóm khác có 

cùng chỉ định 

và ít có nguy 

cơ tương tác 

hơn. Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng opioid, 

có thể đổi 

sang các 

opiod khác 

không có hoạt 

tính ức chế thu 

hồi serotonin 

(codein) 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng xanh 

methylen và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 



 

 
 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

263 Dextromethorph

an 

Paroxetin Paroxetin ức 

chế CYP2D6 

làm giảm 

chuyển hóa của 

dextromethorph

a n 

Tăng nồng độ 

dextromethorphan

, tăng nguy cơ độc 

tính (nôn, buồn 

nôn, nhìn mờ, ảo 

giác) hoặc tăng 

nguy cơ hội chứng 

serotonin (sốt cao, 

rối loạn nhận thức, 

tăng phản xạ, mất 

phối hợp, rung giật 

cơ, cứng cơ, co 

giật, nhịp tim 

nhanh, tăng huyết 

áp, tăng thân nhiệt, 

vã mồ hôi, ảo giác, 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

kích động hoặc 

bồn chồn…) 

264 Dextromethorph

an 

Fluoxetin Fluoxetin ức 

chế CYP2D6 

làm giảm 

chuyển hóa của 

dextromethorph

a n 

Tăng nồng độ 

dextromethorphan

, tăng nguy cơ độc 

tính (nôn, buồn 

nôn, nhìn mờ, ảo 

giác) hoặc tăng 

nguy cơ hội chứng 

serotonin (sốt cao, 

rối loạn nhận thức, 

tăng phản xạ, mất 

phối hợp, rung giật 

cơ, cứng cơ, co 

giật, nhịp tim 

nhanh, tăng huyết 

áp, tăng thân nhiệt, 

vã mồ hôi, ảo giác, 

kích động hoặc 

bồn chồn…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

265 Dextromethorp

han 

Furazolidon Hiệp đồng tác 

dụng serotonin. 

Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

furazolidon và 

dextromethor

phan. Tốt nhất 

các thuốc này 

nên sử dụng 

cách nhau 2 

tuần. Cân 

nhắc thay đổi 

sang các thuốc 



 

 
 

động hoặc bồn 

chồn…) 

nhóm khác có 

cùng chỉ định 

và ít có nguy 

cơ tương tác 

hơn. Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng opioid, 

có thể đổi 

sang các 

opiod khác 

không có hoạt 

tính ức chế thu 

hồi serotonin 

(codein) 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng 

furazolidon và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 



 

 
 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

266 Diclofenac Ketorolac Hiệp đồng tác 

dụng kích ứng 

đường tiêu hóa 

Tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa 

nghiêm trọng (sử 

dụng đồng thời 

ketorolac với 1 

NSAID khác làm 

tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa gấp 

5 lần so với phối 

hợp 2 NSAID 

khác) 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cần đặc biệt 

lưu ý nguy cơ 

tương tác 

trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 

267 Dicycloverin Kali clorid 

(dạng thuốc 

viên sử dụng 

đường uống) 

Dicycloverin 

kháng 

cholinergic gây 

tồn lưu hoặc 

làm tăng thời 

gian kali qua 

đường tiêu hóa 

khi sử dụng 

đường uống, 

Tăng nguy cơ loét 

đường tiêu hóa 

1. Tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp, đặc biệt ở 

người cao 

tuổi. Cân nhắc 

chuyển sang 

sử dụng kali 

đường tĩnh 

mạch. 



 

 
 

gây loét đường 

tiêu hóa 

2. Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng đồng 

thời, cân nhắc 

một số khuyến 

cáo sau giúp 

giảm nguy cơ 

loét tiêu hóa: 

(1) uống ít 

nhất 100 mL 

nước sau khi 

uống kali, (2) 

ngồi hoặc 

đứng thẳng 

trong ít nhất 5 

- 10 phút sau 

khi uống 

thuốc. 

268 Dihydroergotami

n 

Sumatriptan Hiệp đồng tác 

dụng co mạch 

Co thắt mạch kéo 

dài 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Hai thuốc 

cách nhau ít 

nhất 24 giờ. 

269 Dihydroergotami

n 

Roxithromyci

n 

Roxithromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

dihydroergotam

in 

Tăng nồng độ của 

dihydroergotamin 

trong huyết thanh, 

tăng nguy cơ độc 

tính (nôn, buồn 

nôn, hoại tử đầu 

chi, thiếu máu cục 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

bộ do co thắt 

mạch…) 

270 Dihydroergotami

n 

Erythromycin Erythromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

dihydroergotam

in 

Tăng nồng độ của 

dihydroergotamin 

trong huyết thanh, 

tăng nguy cơ độc 

tính (nôn, buồn 

nôn, hoại tử đầu 

chi, thiếu máu cục 

bộ do co thắt 

mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

271 Dihydroergotami

n 

Voriconazol Voriconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

dihydroergotam

in 

Tăng nồng độ của 

dihydroergotamin 

trong huyết thanh, 

tăng nguy cơ độc 

tính (nôn, buồn 

nôn, hoại tử đầu 

chi, thiếu máu cục 

bộ do co thắt 

mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

272 Dihydroergotami

n 

Posaconazol Posaconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

dihydroergotam

in 

Tăng nồng độ của 

dihydroergotamin 

trong huyết thanh, 

tăng nguy cơ độc 

tính (nôn, buồn 

nôn, hoại tử đầu 

chi, thiếu máu cục 

bộ do co thắt 

mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

273 Dihydroergotami

n 

Itraconazol Itraconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

Tăng nồng độ của 

dihydroergotamin 

trong huyết thanh, 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

chuyển hóa của 

dihydroergotam

in 

tăng nguy cơ độc 

tính (nôn, buồn 

nôn, hoại tử đầu 

chi, thiếu máu cục 

bộ do co thắt 

mạch…) 

274 Dihydroergotami

n 

Saquinavir +/- 

ritonavir 

Saquinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

dihydroergotam

in 

Tăng nồng độ của 

dihydroergotamin 

trong huyết thanh, 

tăng nguy cơ độc 

tính (nôn, buồn 

nôn, hoại tử đầu 

chi, thiếu máu cục 

bộ do co thắt 

mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

275 Dihydroergotami

n 

Lopinavir/rito

navir 

Lopinavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

dihydroergotam

in 

Tăng nồng độ của 

dihydroergotamin 

trong huyết thanh, 

tăng nguy cơ độc 

tính (nôn, buồn 

nôn, hoại tử đầu 

chi, thiếu máu cục 

bộ do co thắt 

mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

276 Dihydroergotami

n 

Indinavir +/- 

ritonavir 

Indinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

dihydroergotam

in 

Tăng nồng độ của 

dihydroergotamin 

trong huyết thanh, 

tăng nguy cơ độc 

tính (nôn, buồn 

nôn, hoại tử đầu 

chi, thiếu máu cục 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

bộ do co thắt 

mạch…) 

277 Diltiazem Ivabradin Diltiazem ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

ivabradin và 

hiệp đồng tác 

dụng làm chậm 

nhịp tim của 

ivabradin 

Tăng nồng độ 

ivabradin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT và 

chậm nhịp tim 

Chống chỉ 

định phối hợp 

278 Domperidon Sotalol Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

279 Domperidon Donepezil Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

280 Domperidon Haloperidol Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

281 Domperidon Escitalopram Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

282 Domperidon Spiramycin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

283 Domperidon Moxifloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

284 Domperidon Levofloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 



 

 
 

285 Domperidon Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

286 Domperidon Methadon Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

287 Domperidon Sparfloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

288 Domperidon Lopinavir/rito

navir 

Lopinavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

domperidon 

Tăng nồng độ 

domperidon trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp 

289 Domperidon Saquinavir +/- 

ritonavir 

Saquinavir ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

domperidon 

Tăng nồng độ 

domperidon trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp 

290 Domperidon Indinavir +/- 

ritonavir 

Indinavir ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

domperidon 

Tăng nồng độ 

domperidon trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp 

291 Domperidon Itraconazol Itraconazol ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

domperidon 

Tăng nồng độ 

domperidon trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

292 Domperidon Fluconazol Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

293 Domperidon Posaconazol Posaconazol ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

domperidon 

Tăng nồng độ 

domperidon trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp 

294 Domperidon Voriconazol Voriconazol ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

domperidon 

Tăng nồng độ 

domperidon trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp 

295 Domperidon Erythromycin Erythromcyin 

ức chế 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

domperidon 

Tăng nồng độ 

domperidon trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp 

296 Domperidon Levomeprom 

azin 

Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

297 Domperidon Levosulpirid Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

298 Domperidon Ondansetron Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

299 Domperidon Oxaliplatin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 



 

 
 

300 Domperidon Propofol Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

301 Domperidon Roxithromyci

n 

Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

302 Domperidon Sevofluran Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

303 Domperidon Sulpirid Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

304 Donepezil Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 



 

 
 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

305 Donepezil Fluconazol Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 



 

 
 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

306 Donepezil Sparfloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 



 

 
 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

307 Doxycyclin Tretinoin Hiệp đồng tăng 

độc tính 

Tăng nguy cơ tăng 

áp nội sọ lành tính 

(phù gai thị, đau 

đầu, buồn nôn và 

nôn, và rối loạn thị 

giác) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

308 Doxycyclin Isotretinoin Hiệp đồng tăng 

độc tính 

Tăng nguy cơ tăng 

áp nội sọ lành tính 

(phù gai thị, đau 

đầu, buồn nôn và 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

nôn, và rối loạn thị 

giác) 

309 Doxylamin Linezolid Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

linezolid và 

doxylamin. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng linezolid 

và không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 



 

 
 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

310 Doxylamin Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

xanh 

methylen và 

carbamazepin

. Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 



 

 
 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng xanh 

methylen và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

311 Doxylamin Furazolidon Hiệp đồng tác 

dụng serotonin. 

Tác dụng ức 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 



 

 
 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

furazolidon và 

doxylamin. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng 

furazolidon và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 



 

 
 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

312 Duloxetin Linezolid Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

linezolid và 

duloxetin. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 



 

 
 

hoặc khẩn cấp 

bằng linezolid 

và không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

313 Duloxetin Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

xanh 

methylen và 

duloxetin. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 



 

 
 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng xanh 

methylen và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 



 

 
 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

314 Duloxetin Fluvoxamin Fluvoxamin ức 

chế CYP1A2 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

duloxetin 

Tăng nồng độ của 

duloxetin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

không mong muốn 

(buồn ngủ, hôn 

mê, hội chứng 

serotonin, co giật, 

nôn và nhịp tim 

nhanh...) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

315 Duloxetin Furazolidon Hiệp đồng tác 

dụng serotonin. 

Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

furazolidon và 

duloxetin. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 



 

 
 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng 

furazolidon và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

316 Efavirenz Grazoprevir/ 

elbasvir 

Efavirenz cảm 

ứng CYP3A4 

làm tăng 

chuyển hóa của 

Giảm nồng độ 

grazoprevir/elbasv

ir trong huyết 

thanh, dẫn đến 

Chống chỉ 

định phối hợp. 



 

 
 

Grazoprevir/elb

asvir 

giảm hiệu quả điều 

trị 

317 Efavirenz Voriconazol Efavirenz cảm 

ứng CYP3A4 

làm tăng 

chuyển hóa của 

voriconazol; 

voriconazol ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

efavirenz 

Giảm nồng độ 

voriconazol, tăng 

nồng độ efavirenz 

trong huyết thanh, 

tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT 

1. Chống chỉ 

định với liều 

efavirenz trên 

400 mg/ngày. 

2. 

Voriconazol 

có thể phối 

hợp efavirenz 

khi tăng liều 

duy trì của 

voriconazol 

lên 400 mg 

mỗi 12 giờ và 

giảm liều của 

efavirenz còn 

300 mg mỗi 

24 giờ. Khi 

ngừng sử 

dụng 

voriconazol, 

có thể quay lại 

sử dụng liều 

ban đầu 

efavirenz. 

318 Eltrombopag Grazoprevir/ 

elbasvir 

Eltrombopag 

ức chế 

OATP1B1/3 

làm giảm vận 

chuyển 

Tăng nồng độ 

grazoprevir/elbasv

ir, tăng nguy cơ 

tăng ALT 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

grazoprevir vào 

gan. 

319 Enalapril Sacubitril/val 

sartan 

(sacubitril) 

Tăng tích lũy 

bradykinin gây 

phù mạch 

Tăng nguy cơ phù 

mạch 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Chỉ bắt đầu sử 

dụng 

Sacubitril/vals

artan 

(sacubitril) 

sau khi ngừng 

enalapril ít 

nhất 36 giờ. 

320 Enzalutamid Grazoprevir/ 

elbasvir 

Enzalutamid 

cảm ứng 

CYP3A4 làm 

tăng chuyển 

hóa của 

Grazoprevir/elb

asvir 

Giảm nồng độ 

grazoprevir/elbasv

ir trong huyết 

thanh, dẫn đến 

giảm hiệu quả điều 

trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

321 Ephedrin (sử 

dụng đường 

uống) 

Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Tăng tích lũy 

noradrenalin 

(norepinephrin) 

Tăng nguy cơ xuất 

hiện cơn tăng 

huyết áp (đau đầu, 

đánh trống ngực, 

cứng cổ, tăng 

huyết áp) 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

ephedrin sử 

dụng đường 

uống đồng 

thời hoặc 

trong vòng 14 

ngày trước đó 

có sử dụng 

linezolid. 

2. Đối với 

ephedrin sử 

dụng đường 



 

 
 

tiêm, cần sử 

dụng rất thận 

trọng trên 

bệnh nhân 

đang dùng 

linezolid 

trong điều 

kiện giám sát 

huyết áp chặt 

chẽ. 

322 Ephedrin (sử 

dụng đường 

uống) 

Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Tăng tích lũy 

noradrenalin 

(norepinephrin) 

Tăng nguy cơ xuất 

hiện cơn tăng 

huyết áp (đau đầu, 

đánh trống ngực, 

cứng cổ, tăng 

huyết áp) 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

ephedrin sử 

dụng đường 

uống đồng 

thời hoặc 

trong vòng 14 

ngày trước đó 

có sử dụng 

xanh 

methylen. 

2. Đối với 

ephedrin sử 

dụng đường 

tiêm, cần sử 

dụng rất thận 

trọng trên 

bệnh nhân 

đang dùng 

xanh 

methylen 

trong điều 



 

 
 

kiện giám sát 

huyết áp chặt 

chẽ. 

323 Ephedrin (sử 

dụng đường 

uống) 

Furazolidon Tăng tích lũy 

noradrenalin 

(norepinephrin)

. Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

Tăng nguy cơ xuất 

hiện cơn tăng 

huyết áp (đau đầu, 

đánh trống ngực, 

cứng cổ, tăng 

huyết áp) 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

ephedrin sử 

dụng đường 

uống đồng 

thời hoặc 

trong vòng 14 

ngày trước đó 

có sử dụng 

furazolidon. 

2. Đối với 

ephedrin sử 

dụng đường 

tiêm, cần sử 

dụng rất thận 

trọng trên 

bệnh nhân 

đang dùng 

furazolidon 

trong điều 

kiện giám sát 

huyết áp chặt 

chẽ. 

324 Ergometrin Sumatriptan Hiệp đồng tác 

dụng co mạch 

Co thắt mạch kéo 

dài 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Hai thuốc 

cách nhau ít 

nhất 24 giờ. 



 

 
 

325 Ergometrin Roxithromyci

n 

Roxithromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

ergometrin 

Tăng nồng độ của 

ergometrin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(nôn, buồn nôn, 

hoại tử đầu chi, 

thiếu máu cục bộ 

do co thắt mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

326 Ergometrin Erythromycin Erythromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

ergometrin 

Tăng nồng độ của 

ergometrin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(nôn, buồn nôn, 

hoại tử đầu chi, 

thiếu máu cục bộ 

do co thắt mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

327 Ergometrin Voriconazol Voriconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ergometrin 

Tăng nồng độ của 

ergometrin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(nôn, buồn nôn, 

hoại tử đầu chi, 

thiếu máu cục bộ 

do co thắt mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

328 Ergometrin Posaconazol Posaconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ergometrin 

Tăng nồng độ của 

ergometrin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(nôn, buồn nôn, 

hoại tử đầu chi, 

thiếu máu cục bộ 

do co thắt mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

329 Ergometrin Itraconazol Itraconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ergometrin 

Tăng nồng độ của 

ergometrin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(nôn, buồn nôn, 

hoại tử đầu chi, 

thiếu máu cục bộ 

do co thắt mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

330 Ergometrin Saquinavir 

+/- ritonavir 

Saquinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ergometrin 

Tăng nồng độ của 

ergometrin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(nôn, buồn nôn, 

hoại tử đầu chi, 

thiếu máu cục bộ 

do co thắt mạch…) 

Tốt nhất nên 

tránh phối 

hợp. Đối với 

trường hợp 

điều trị băng 

huyết sau 

sinh, nếu 

không còn 

thuốc khác 

thay thế ở 

người bệnh 

đang sử dụng 

saquinavir, sử 

dụng 

ergometrin 

chỉ khi lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ và sử dụng 

liều thấp nhất 

có hiệu quả 

trong thời 

gian ngắn 

nhất. 



 

 
 

331 Ergometrin Lopinavir/rit

onavir 

Lopinavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

ergometrin 

Tăng nồng độ của 

ergometrin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(nôn, buồn nôn, 

hoại tử đầu chi, 

thiếu máu cục bộ 

do co thắt mạch…) 

Tốt nhất nên 

tránh phối 

hợp. Đối với 

trường hợp 

điều trị băng 

huyết sau 

sinh, nếu 

không còn 

thuốc khác 

thay thế ở 

người bệnh 

đang sử dụng 

lopinavir/riton

avir, sử dụng 

ergometrin 

chỉ khi lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ và sử dụng 

liều thấp nhất 

có hiệu quả 

trong thời 

gian ngắn 

nhất. 

332 Ergometrin Indinavir +/- 

ritonavir 

Indinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ergometrin 

Tăng nồng độ của 

ergometrin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(nôn, buồn nôn, 

hoại tử đầu chi, 

thiếu máu cục bộ 

do co thắt mạch…) 

Tốt nhất nên 

tránh phối 

hợp. Đối với 

trường hợp 

điều trị băng 

huyết sau 

sinh, nếu 

không còn 

thuốc khác 



 

 
 

thay thế ở 

người bệnh 

đang sử dụng 

indinavir, sử 

dụng 

ergometrin 

chỉ khi lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ và sử dụng 

liều thấp nhất 

có hiệu quả 

trong thời 

gian ngắn 

nhất. 

333 Ergotamin Sumatriptan Hiệp đồng tác 

dụng co mạch 

Co thắt mạch kéo 

dài 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Hai thuốc 

cách nhau ít 

nhất 24 giờ. 

334 Ergotamin Roxithromyci

n 

Roxithromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

ergotamin 

Tăng nồng độ của 

ergotamin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(nôn, buồn nôn, 

hoại tử đầu chi, 

thiếu máu cục bộ 

do co thắt mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

335 Ergotamin Erythromycin Erythromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

Tăng nồng độ của 

ergotamin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(nôn, buồn nôn, 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

chuyển hóa của 

ergotamin 

hoại tử đầu chi, 

thiếu máu cục bộ 

do co thắt mạch…) 

336 Ergotamin Voriconazol Voriconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ergotamin 

Tăng nồng độ của 

ergotamin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(nôn, buồn nôn, 

hoại tử đầu chi, 

thiếu máu cục bộ 

do co thắt mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

337 Ergotamin Posaconazol Posaconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ergotamin 

Tăng nồng độ của 

ergotamin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(nôn, buồn nôn, 

hoại tử đầu chi, 

thiếu máu cục bộ 

do co thắt mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

338 Ergotamin Itraconazol Itraconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ergotamin 

Tăng nồng độ của 

ergotamin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(nôn, buồn nôn, 

hoại tử đầu chi, 

thiếu máu cục bộ 

do co thắt mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

339 Ergotamin Saquinavir +/- 

ritonavir 

Saquinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ergotamin 

Tăng nồng độ của 

ergotamin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(nôn, buồn nôn, 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

hoại tử đầu chi, 

thiếu máu cục bộ 

do co thắt mạch…) 

340 Ergotamin Lopinavir/rito

navir 

Lopinavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

ergotamin 

Tăng nồng độ của 

ergotamin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(nôn, buồn nôn, 

hoại tử đầu chi, 

thiếu máu cục bộ 

do co thắt mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

341 Ergotamin Indinavir +/- 

ritonavir 

Indinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ergotamin 

Tăng nồng độ của 

ergotamin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(nôn, buồn nôn, 

hoại tử đầu chi, 

thiếu máu cục bộ 

do co thắt mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

342 Erythromycin Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 



 

 
 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

343 Erythromycin Fluconazol Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 



 

 
 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

344 Erythromycin Piperaquin/ 

dihydroarte

misinin 

(piperaquin) 

Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 



 

 
 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

345 Erythromycin Lovastatin Erythromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

Tăng nồng độ của 

lovastatin trong 

huyết thanh, tăng 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 



 

 
 

làm giảm 

chuyển hóa của 

lovastatin 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng kháng 

sinh macrolid, 

thay 

erythromycin 

bằng 

azithromycin 

HOẶC 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng dẫn chất 

statin, thay 

lovastatin 

bằng các dẫn 

chất statin 

khác (thận 

trọng khi phối 

hợp với 

pravastatin). 

346 Erythromycin Simvastatin Erythromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

Tăng nồng độ của 

simvastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 



 

 
 

chuyển hóa của 

simvastatin 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng kháng 

sinh macrolid, 

thay 

erythromycin 

bằng 

azithromycin 

HOẶC 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng dẫn chất 

statin, thay 

simvastatin 

bằng các dẫn 

chất statin 

khác (thận 

trọng khi phối 

hợp với 

pravastatin). 

347 Erythromycin Methylergom

etrin 

Erythromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

Tăng nồng độ của 

methylergometrin 

trong huyết thanh, 

tăng nguy cơ độc 

tính (nôn, buồn 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

methylergometr

in 

nôn, hoại tử đầu 

chi, thiếu máu cục 

bộ do co thắt 

mạch…) 

348 Erythromycin Ivabradin Erythromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

ivabradin 

Tăng nồng độ 

ivabradin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT và 

chậm nhịp tim 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng kháng 

sinh macrolid, 

thay 

erythromycin 

bằng 

azithromycin. 

349 Erythromycin Saquinavir/ 

ritonavir 

Erythromycin 

ức chế 

CYP3A4 và P-

gp, làm giảm 

chuyển hóa và 

thải trừ 

saquinavir. 

Saquinavir 

cũng ức chế 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

Tăng nồng độ 

erythromycin, tăng 

nồng độ 

saquinavir, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT và 

xoắn đỉnh. 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở bệnh nhân 

có QTc > 450 

ms và 

saquinavir ở 

dạng phối hợp 

ritonavir. 

2. Trong 

trường hợp 

bắt buộc phối 



 

 
 

hóa của 

erythromycin. 

hợp, định kỳ 

đo điện tâm đồ 

mỗi 3-4 ngày. 

Nếu QTc > 

480 ms hoặc 

tăng > 20 ms 

so với ban 

đầu, ngừng 1 

trong 2 hoặc 

cả 2 thuốc. 

350 Erythromycin Sparfloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 



 

 
 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

351 Escitalopram Linezolid Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

linezolid và 

escitalopram. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 



 

 
 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng linezolid 

và không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

352 Escitalopram Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

xanh 

methylen và 

methadon. Tốt 

nhất các thuốc 



 

 
 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng 

opioid, có thể 

đổi sang các 

opiod khác 

không có hoạt 

tính ức chế thu 

hồi serotonin 

(morphin, 

codein, 

oxycodon, 

buprenorphin) 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng xanh 

methylen và 



 

 
 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

353 Escitalopram Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 



 

 
 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

354 Escitalopram Moxifloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 



 

 
 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

355 Escitalopram Fluconazol Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 



 

 
 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 



 

 
 

356 Escitalopram Haloperidol Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 



 

 
 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

357 Escitalopram Sotalol Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 



 

 
 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

358 Escitalopram Furazolidon Hiệp đồng tác 

dụng serotonin. 

Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

furazolidon và 

escitalopram. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng 

furazolidon và 

không có 



 

 
 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

359 Escitalopram Sparfloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 



 

 
 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

360 Etodolac Ketorolac Hiệp đồng tác 

dụng kích ứng 

đường tiêu hóa 

Tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa 

nghiêm trọng (sử 

dụng đồng thời 

ketorolac với 1 

NSAID khác làm 

tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa gấp 

5 lần so với phối 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cần đặc biệt 

lưu ý nguy cơ 

tương tác 

trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 



 

 
 

hợp 2 NSAID 

khác) 

361 Etoricoxib Ketorolac Hiệp đồng tác 

dụng kích ứng 

đường tiêu hóa 

Tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa 

nghiêm trọng (sử 

dụng đồng thời 

ketorolac với 1 

NSAID khác làm 

tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa gấp 

5 lần so với phối 

hợp 2 NSAID 

khác) 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cần đặc biệt 

lưu ý nguy cơ 

tương tác 

trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 

362 Everolimus Lopinavir/rito

navir 

(ritonavir) 

Ritonavir ức 

chế mạnh 

CP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

everolimus ở 

gan, đồng thời, 

ức chế P-gp làm 

giảm thải trừ 

everolimus 

khỏi cơ thể. 

Tăng nồng độ 

everolimus trong 

huyết thanh, tăng 

tác dụng bất lợi 

liên quan đến ức 

chế miễn dịch 

Chống chỉ 

định phối hợp 

363 Everolimus Indinavir/rito

navir 

(ritonavir) 

Ritonavir ức 

chế mạnh 

CP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

everolimus ở 

gan, đồng thời, 

ức chế P-gp làm 

Tăng nồng độ 

everolimus trong 

huyết thanh, tăng 

tác dụng bất lợi 

liên quan đến ức 

chế miễn dịch 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

giảm thải trừ 

everolimus 

khỏi cơ thể. 

364 Everolimus Saquinavir/rit

onavir 

(ritonavir) 

Ritonavir ức 

chế mạnh 

CP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

everolimus ở 

gan, đồng thời, 

ức chế P-gp làm 

giảm thải trừ 

everolimus 

khỏi cơ thể. 

Tăng nồng độ 

everolimus trong 

huyết thanh, tăng 

tác dụng bất lợi 

liên quan đến ức 

chế miễn dịch 

Chống chỉ 

định phối hợp 

365 Everolimus Itraconazol Itraconazol ức 

chế mạnh 

CP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

everolimus ở 

gan, đồng thời, 

ức chế P-gp làm 

giảm thải trừ 

everolimus 

khỏi cơ thể. 

Tăng nồng độ 

everolimus trong 

huyết thanh, tăng 

tác dụng bất lợi 

liên quan đến ức 

chế miễn dịch 

Chống chỉ 

định phối hợp 

366 Felodipin Lopinavir/rito

navir 

Lopinavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

felodipin 

Tăng nồng độ 

felodipin, tăng 

nguy cơ hạ huyết 

áp nghiêm trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

367 Felodipin Indinavir +/- 

ritonavir 

Indinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

felodipin 

Tăng nồng độ 

felodipin, tăng 

nguy cơ hạ huyết 

áp nghiêm trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp 

368 Felodipin Saquinavir +/- 

ritonavir 

Saquinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

felodipin 

Tăng nồng độ 

felodipin, tăng 

nguy cơ hạ huyết 

áp nghiêm trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp 

369 Felodipin Itraconazol Itraconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

felodipin 

Tăng nồng độ 

felodipin, tăng 

nguy cơ hạ huyết 

áp nghiêm trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp.  

1. Chỉ bắt đầu 

sử dụng 

felodipin sau 

khi ngừng 

itraconazol ít 

nhất 2 tuần 

HOẶC 

2. Cân nhắc 

thay đổi sang 

các thuốc 

nhóm khác có 

cùng chỉ định 

và ít có nguy 

cơ tương tác 

hơn: Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng thuốc 

kháng nấm 

azol, thay 



 

 
 

itraconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 

chế mạnh 

CYP3A4). 

370 Felodipin Posaconazol Posaconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

felodipin 

Tăng nồng độ 

felodipin, tăng 

nguy cơ hạ huyết 

áp nghiêm trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng thuốc 

kháng nấm 

azol, thay 

posaconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 

chế mạnh 

CYP3A4). 

371 Felodipin Voriconazol Voriconazol ức 

chế CYP3A4 

Tăng nồng độ 

felodipin, tăng 

Chống chỉ 

định phối hợp. 



 

 
 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

felodipin 

nguy cơ hạ huyết 

áp nghiêm trọng 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng thuốc 

kháng nấm 

azol, thay 

voriconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 

chế mạnh 

CYP3A4). 

372 Fentanyl Linezolid Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

linezolid và 

fentanyl. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 



 

 
 

động hoặc bồn 

chồn…) 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng 

opioid, có thể 

đổi sang các 

opiod khác 

không có hoạt 

tính ức chế thu 

hồi serotonin 

(morphin, 

codein, 

oxycodon, 

buprenorphin) 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng linezolid 

và không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 



 

 
 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

373 Fentanyl Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

xanh 

methylen và 

fentanyl. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 



 

 
 

sử dụng 

opioid, có thể 

đổi sang các 

opiod khác 

không có hoạt 

tính ức chế thu 

hồi serotonin 

(morphin, 

codein, 

oxycodon, 

buprenorphin) 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng xanh 

methylen và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 



 

 
 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

374 Fentanyl Furazolidon Hiệp đồng tác 

dụng serotonin. 

Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

furazolidon và 

fentanyl. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng 

opioid, có thể 

đổi sang các 

opiod khác 

không có hoạt 

tính ức chế thu 



 

 
 

hồi serotonin 

(morphin, 

codein, 

oxycodon, 

buprenorphin) 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng 

furazolidon và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 



 

 
 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

375 Floctafenin Ketorolac Hiệp đồng tác 

dụng kích ứng 

đường tiêu hóa 

Tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa 

nghiêm trọng (sử 

dụng đồng thời 

ketorolac với 1 

NSAID khác làm 

tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa gấp 

5 lần so với phối 

hợp 2 NSAID 

khác) 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cần đặc biệt 

lưu ý nguy cơ 

tương tác 

trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 

376 Fluconazol Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 



 

 
 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

377 Fluconazol Ondansetron Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 



 

 
 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

378 Fluconazol Methadon Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 



 

 
 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

379 Fluconazol Haloperidol Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 



 

 
 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

380 Fluconazol Sparfloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 



 

 
 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

381 Fluoxetin Linezolid Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 



 

 
 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

linezolid và 

fluoxetin. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 5 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 5 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng linezolid 

và không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 



 

 
 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

382 Fluoxetin Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

xanh 

methylen và 

dextromethor

phan. Tốt nhất 

các thuốc này 

nên sử dụng 

cách nhau 2 

tuần. Cân 

nhắc thay đổi 

sang các thuốc 

nhóm khác có 

cùng chỉ định 

và ít có nguy 

cơ tương tác 

hơn. Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng opioid, 

có thể đổi 

sang các 



 

 
 

opiod khác 

không có hoạt 

tính ức chế thu 

hồi serotonin 

(morphin, 

codein, 

oxycodon, 

buprenorphin) 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng xanh 

methylen và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 



 

 
 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

383 Fluoxetin Furazolidon Hiệp đồng tác 

dụng serotonin. 

Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

furazolidon và 

fluoxetin. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 5 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 5 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng 

furazolidon và 

không có 

thuốc khác 



 

 
 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

384 Flurbiprofen Ketorolac Hiệp đồng tác 

dụng kích ứng 

đường tiêu hóa 

Tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa 

nghiêm trọng (sử 

dụng đồng thời 

ketorolac với 1 

NSAID khác làm 

tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa gấp 

5 lần so với phối 

hợp 2 NSAID 

khác) 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cần đặc biệt 

lưu ý nguy cơ 

tương tác 

trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 

385 Fluvastatin Gemfibrozil Gemfibrozil ức 

chế OATP1B1 

làm giảm vận 

Tăng nồng độ 

fluvastatin trong 

huyết thanh, tăng 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Trong trường 



 

 
 

chuyển 

fluvastatin vào 

gan. 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

hợp bắt buộc 

sử dụng dẫn 

chất fibrat, 

thay thế 

gemfibrozil 

bằng 

fenofibrat 

nhưng cần 

thận trọng khi 

phối hợp. 

386 Fluvoxamin Linezolid Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

linezolid và 

fluvoxamin. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 



 

 
 

hoặc khẩn cấp 

bằng linezolid 

và không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

387 Fluvoxamin Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

xanh 

methylen và 

fentanyl. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 



 

 
 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng 

opioid, có thể 

đổi sang các 

opiod khác 

không có hoạt 

tính ức chế thu 

hồi serotonin 

(morphin, 

codein, 

oxycodon, 

buprenorphin) 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng xanh 

methylen và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 



 

 
 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

388 Fluvoxamin Tizanidin Fluvoxamin ức 

chế CYP1A2 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

tizanidin 

Tăng nồng độ của 

tizanidin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

bất lợi (hạ huyết 

áp, buồn ngủ, nhịp 

tim chậm...) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

389 Fluvoxamin Furazolidon Hiệp đồng tác 

dụng serotonin. 

Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

furazolidon và 

fluvoxamin. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 



 

 
 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng 

furazolidon và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 



 

 
 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

390 Furazolidon Paroxetin Hiệp đồng tác 

dụng serotonin. 

Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

furazolidon và 

paroxetin. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng 

furazolidon và 

không có 

thuốc khác 



 

 
 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

391 Furazolidon Sertralin Hiệp đồng tác 

dụng serotonin. 

Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

furazolidon và 

sertralin. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 



 

 
 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng 

furazolidon và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 



 

 
 

392 Furazolidon Venlafaxin Hiệp đồng tác 

dụng serotonin. 

Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

furazolidon và 

venlafaxin. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng 

furazolidon và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 



 

 
 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

393 Furazolidon Milnacipran Hiệp đồng tác 

dụng serotonin. 

Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

furazolidon và 

milnacriptan. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 



 

 
 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng 

furazolidon và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

394 Furazolidon Trazodon Hiệp đồng tác 

dụng serotonin. 

Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

furazolidon và 

trazodon. Tốt 

nhất các thuốc 



 

 
 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng 

furazolidon và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 



 

 
 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

395 Furazolidon Methylphen 

idat 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin. 

Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

furazolidon và 

methylphenid

at. Tốt nhất 

các thuốc này 

nên sử dụng 

cách nhau 2 

tuần. Cân 

nhắc thay đổi 

sang các thuốc 

nhóm khác có 

cùng chỉ định 

và ít có nguy 

cơ tương tác 

hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng 



 

 
 

furazolidon và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

396 Furazolidon Mirtazapin Hiệp đồng tác 

dụng serotonin. 

Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

furazolidon và 

mirtazapin. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 



 

 
 

động hoặc bồn 

chồn…) 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng 

furazolidon và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 



 

 
 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

397 Furazolidon Sumatriptan Hiệp đồng tác 

dụng serotonin. 

Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

furazolidon và 

sumatriptan. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng 

furazolidon và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 



 

 
 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

398 Furazolidon Pethidin Hiệp đồng tác 

dụng serotonin. 

Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

furazolidon và 

pethidin. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

Trong trường 



 

 
 

hợp bắt buộc 

sử dụng 

opioid, có thể 

đổi sang các 

opiod khác 

không có hoạt 

tính ức chế thu 

hồi serotonin 

(morphin, 

codein, 

oxycodon, 

buprenorphin) 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng 

furazolidon và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 



 

 
 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

399 Furazolidon Tramadol Hiệp đồng tác 

dụng serotonin. 

Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

furazolidon và 

tramadol. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng 

opioid, có thể 

đổi sang các 

opiod khác 

không có hoạt 



 

 
 

tính ức chế thu 

hồi serotonin 

(morphin, 

codein, 

oxycodon, 

buprenorphin) 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng 

furazolidon và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 



 

 
 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

400 Furazolidon Methadon Hiệp đồng tác 

dụng serotonin. 

Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

furazolidon và 

methadon. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng 

opioid, có thể 

đổi sang các 

opiod khác 

không có hoạt 

tính ức chế thu 

hồi serotonin 

(morphin, 

codein, 

oxycodon, 

buprenorphin) 



 

 
 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng 

furazolidon và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

401 Furazolidon Levodopa/ca 

rbidopa +/- 

entacapon 

Tăng tích lũy 

noradrenalin 

(norepinephrin) 

Tăng nguy cơ xuất 

hiện cơn tăng 

huyết áp (đau đầu, 

Chống chỉ 

định sử dụng 

levodopa/carb



 

 
 

và dopamin. 

Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

đánh trống ngực, 

cứng cổ, tăng 

huyết áp) 

idopa đồng 

thời hoặc 

trong vòng 14 

ngày gần đây 

có sử dụng 

furazolidon. 

402 Furazolidon Methyldopa Chưa rõ Tăng nguy cơ xuất 

hiện cơn tăng 

huyết áp (đau đầu, 

đánh trống ngực, 

cứng cổ) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

403 Furazolidon Pseudoephed 

rin (sử dụng 

đường uống) 

Tăng tích lũy 

noradrenalin 

(norepinephrin)

. Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

Tăng nguy cơ xuất 

hiện cơn tăng 

huyết áp (đau đầu, 

đánh trống ngực, 

cứng cổ, tăng 

huyết áp) 

Chống chỉ 

định sử dụng 

pseudoephedr

in (sử dụng 

đường uống) 

đồng thời 

hoặc trong 

vòng 14 ngày 

gần đây có sử 

dụng 

furazolidon. 

404 Furazolidon Phenylephrin 

(sử dụng 

đường uống) 

Tăng tích lũy 

noradrenalin 

(norepinephrin)

. Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

Tăng nguy cơ xuất 

hiện cơn tăng 

huyết áp (đau đầu, 

đánh trống ngực, 

cứng cổ, tăng 

huyết áp) 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

phenylephrin 

sử dụng 

đường uống 

đồng thời 

hoặc trong 

vòng 14 ngày 



 

 
 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

trước đó có sử 

dụng 

furazolidon. 

2. Đối với 

phenylephrin 

sử dụng 

đường tiêm, 

cần sử dụng 

rất thận trọng 

trên bệnh 

nhân đang 

dùng 

furazolidon 

trong điều 

kiện giám sát 

huyết áp chặt 

chẽ. 

405 Furazolidon Nefopam Nefopam ức 

chế thu hồi 

noradrenalin 

(norepinephrin) 

và serotonin 

trên hệ thần 

kinh. Tác dụng 

ức chế MAO 

của furazolidon 

do chất chuyển 

hóa của thuốc, 

xuất hiện chậm 

sau 5 - 10 ngày 

Tăng nguy cơ kích 

thích thần kinh 

trung ương (co 

giật, ảo giác và 

kích động) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

406 Gemfibrozil Repaglinid Gemfibrozil ức 

chế CYP2C8 

Tăng nồng độ 

repaglinid trong 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

làm giảm 

chuyển hóa của 

repaglinid, 

gemfibrozil 

cũng ức chế 

OATP1B1 làm 

giảm vận 

chuyển 

gemfibrozil vào 

gan. 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ hạ đường 

huyết 

407 Gemfibrozil Simvastatin Gemfibrozil ức 

chế OATP1B1 

làm giảm vận 

chuyển 

simvastatin vào 

gan. 

Tăng nồng độ 

simvastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng dẫn 

chất fibrat, 

thay thế 

gemfibrozil 

bằng 

fenofibrat 

nhưng cần 

thận trọng khi 

phối hợp. 

408 Gemfibrozil Lovastatin Gemfibrozil ức 

chế OATP1B1 

làm giảm vận 

chuyển 

lovastatin vào 

gan. 

Tăng nồng độ 

lovastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng dẫn 

chất fibrat, 

thay thế 

gemfibrozil 

bằng 



 

 
 

fenofibrat 

nhưng cần 

thận trọng khi 

phối hợp. 

409 Gemfibrozil Pravastatin Gemfibrozil ức 

chế OATP1B1 

làm giảm vận 

chuyển 

pravastatin vào 

gan. 

Tăng nồng độ 

pravastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng dẫn 

chất fibrat, 

thay thế 

gemfibrozil 

bằng 

fenofibrat 

nhưng cần 

thận trọng khi 

phối hợp. 

410 Grazoprevir/elba

svir 

Phenobarbital Phenobarbital 

cảm ứng 

CYP3A4 mạnh 

làm tăng 

chuyển hóa của 

Grazoprevir/elb

asvir 

Giảm nồng độ 

grazoprevir/elbasv

ir trong huyết 

thanh, dẫn đến 

giảm hiệu quả điều 

trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

411 Grazoprevir/elba

svir 

Phenytoin Phenytoin cảm 

ứng CYP3A4 

mạnh làm tăng 

chuyển hóa của 

Grazoprevir/elb

asvir 

Giảm nồng độ 

grazoprevir/elbasv

ir trong huyết 

thanh, dẫn đến 

giảm hiệu quả điều 

trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

412 Grazoprevir/elba

svir 

Rifampicin Rifampicin ức 

chế 

Tăng nồng độ 

grazoprevir/elbasv

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

OATP1B1/3 

làm giảm vận 

chuyển 

grazoprevir vào 

gan. Khi dùng 

rifampicin dài 

ngày, 

rifampicin gây 

cảm ứng 

CYP3A4 làm 

giảm nồng độ 

rifampicin 

trong huyết 

thanh. 

ir, tăng nguy cơ 

tăng ALT. Khi 

dùng rifampicin 

dài ngày, lại có 

nguy cơ giảm nồng 

độ 

grazoprevir/elbasv

ir, giảm hiệu quả 

điều trị. 

413 Grazoprevir/elba

svir 

Saquinavir +/- 

ritonavir 

Saquinavir ức 

chế 

OATP1B1/3 

làm giảm vận 

chuyển 

grazoprevir vào 

gan. 

Tăng nồng độ 

grazoprevir/elbasv

ir, tăng nguy cơ 

tăng ALT 

Chống chỉ 

định phối hợp 

414 Grazoprevir/elba

svir 

Lopinavir/rito

navir 

(lopinavir) 

Lopinavir ức 

chế 

OATP1B1/3 

làm giảm vận 

chuyển 

grazoprevir vào 

gan. 

Tăng nồng độ 

grazoprevir/elbasv

ir, tăng nguy cơ 

tăng ALT 

Chống chỉ 

định phối hợp 

415 Haloperidol Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 



 

 
 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 



 

 
 

416 Haloperidol Moxifloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 



 

 
 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

417 Haloperidol Sotalol Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 



 

 
 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

418 Haloperidol Levofloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 



 

 
 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

419 Haloperidol Piperaquin/ 

dihydroarte

misinin 

(piperaquin) 

Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 



 

 
 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

420 Haloperidol Sparfloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 



 

 
 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

421 Hydroxycloroq

uin 

Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 



 

 
 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

422 Hydroxycloroq

uin 

Sparfloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 



 

 
 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

423 Hyoscin 

butylbromid 

Kali clorid 

(dạng uống 

giải phóng 

kéo dài) 

Hyoscin 

butylbromid 

kháng 

cholinergic gây 

tồn lưu hoặc 

làm tăng thời 

gian kali qua 

đường tiêu hóa 

khi sử dụng 

đường uống, 

Tăng nguy cơ loét 

tiêu hóa 

1. Tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp, đặc biệt ở 

người cao 

tuổi. Cân nhắc 

chuyển sang 

sử dụng kali 

đường tĩnh 

mạch. 

2. Trong 

trường hợp 



 

 
 

gây loét đường 

tiêu hóa 

bắt buộc sử 

dụng đồng 

thời, cân nhắc 

một số khuyến 

cáo sau giúp 

giảm nguy cơ 

loét tiêu hóa: 

(1) uống ít 

nhất 100 mL 

nước sau khi 

uống kali, (2) 

ngồi hoặc 

đứng thẳng 

trong ít nhất 5 

- 10 phút sau 

khi uống 

thuốc. 

424 Hyoscyamin Kali clorid 

(dạng uống 

giải phóng 

kéo dài) 

Hyoscyamin 

kháng 

cholinergic gây 

tồn lưu hoặc 

làm tăng thời 

gian kali qua 

đường tiêu hóa 

khi sử dụng 

đường uống, 

gây loét đường 

tiêu hóa 

Tăng nguy cơ loét 

tiêu hóa 

1. Tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp, đặc biệt ở 

người cao 

tuổi. Cân nhắc 

chuyển sang 

sử dụng kali 

đường tĩnh 

mạch. 

2. Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng đồng 

thời, cân nhắc 

một số khuyến 



 

 
 

cáo sau giúp 

giảm nguy cơ 

loét tiêu hóa: 

(1) uống ít 

nhất 100 mL 

nước sau khi 

uống kali, (2) 

ngồi hoặc 

đứng thẳng 

trong ít nhất 5 

- 10 phút sau 

khi uống 

thuốc. 

425 Ibuprofen Ketorolac Hiệp đồng tác 

dụng kích ứng 

đường tiêu hóa 

Tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa 

nghiêm trọng (sử 

dụng đồng thời 

ketorolac với 1 

NSAID khác làm 

tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa gấp 

5 lần so với phối 

hợp 2 NSAID 

khác) 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cần đặc biệt 

lưu ý nguy cơ 

tương tác 

trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 

426 Imidapril Sacubitril/vals

artan 

(sacubitril) 

Tăng tích lũy 

bradykinin gây 

phù mạch 

Tăng nguy cơ phù 

mạch 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Chỉ bắt đầu sử 

dụng 

Sacubitril/vals

artan 

(sacubitril) 

sau khi ngừng 



 

 
 

imidapril ít 

nhất 36 giờ. 

427 Indinavir +/- 

ritonavir 

Lovastatin Indinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

lovastatin 

Tăng nồng độ của 

lovastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp 

428 Indinavir +/- 

ritonavir 

Simvastatin Indinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

simvastatin 

Tăng nồng độ của 

simvastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp 

429 Indinavir +/- 

ritonavir 

Methylergom

etrin 

Indinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

methylergometr

in 

Tăng nồng độ của 

methylergometrin 

trong huyết thanh, 

tăng nguy cơ độc 

tính (nôn, buồn 

nôn, hoại tử đầu 

chi, thiếu máu cục 

bộ do co thắt 

mạch…) 

Tốt nhất nên 

tránh phối 

hợp. Đối với 

trường hợp 

điều trị băng 

huyết sau 

sinh, nếu 

không còn 

thuốc khác 

thay thế ở 

người bệnh 

đang sử dụng 

indinavir, sử 

dụng 

methylergome

trin chỉ khi lợi 

ích vượt trội 

nguy cơ và sử 



 

 
 

dụng liều thấp 

nhất có hiệu 

quả trong thời 

gian ngắn 

nhất. 

430 Indinavir +/- 

ritonavir 

Ivabradin Indinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ivabradin 

Tăng nồng độ 

ivabradin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT và 

chậm nhịp tim 

Chống chỉ 

định phối hợp 

431 Indinavir +/- 

ritonavir 

Ticagrelor Indinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ticagrelor 

Tăng nồng độ của 

ticagrelor trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ xuất huyết 

Chống chỉ 

định phối hợp 

432 Indinavir +/- 

ritonavir 

Ranolazin Indinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ranolazin 

Tăng nồng độ 

ranolazin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp 

433 Indinavir +/- 

ritonavir 

Tolvaptan Indinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

tolvaptan 

Tăng nồng độ 

tolvaptan trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

không mong muốn 

(tăng nồng độ natri 

huyết thanh, đa 

niệu, khát nước, 

giảm thể tích tuần 

hoàn...) 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

434 Indinavir +/- 

ritonavir 

Lercanidipin Indinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

lercanidipin 

Tăng nồng độ 

lercanidipin, tăng 

nguy cơ hạ huyết 

áp nghiêm trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp 

435 Indinavir +/- 

ritonavir 

Vardenafil Indinavir ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

vardenafil 

Tăng nồng độ 

vardenafil trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp 

436 Indinavir +/- 

ritonavir 

Sildenafil Indinavir ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

sildenafil 

Tăng nồng độ 

sildenafil trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(hạ huyết áp, ngất, 

rối loạn thị giác) 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

trong trường 

hợp sử dụng 

sildenafil điều 

trị tăng áp 

động mạch 

phổi. 

2. Trong 

trường hợp sử 

dụng 

sildenafil điều 

trị rối loạn 

cương dương, 

liều sildenafil 

không vượt 

quá 25 mg 

mỗi 48 giờ ở 

người đang sử 

dụng 

indinavir. 



 

 
 

437 Indinavir +/- 

ritonavir 

Quetiapin Indinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

quetiapin 

Tăng nồng độ của 

quetiapin, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Tốt nhất nên 

tránh phối 

hợp. Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng 

indinavir, 

giảm liều 

quetiapin còn 

1/6 liều so với 

liều bình 

thường. 

438 Indinavir +/- 

ritonavir 

Rifampicin Rifampicin cảm 

ứng CYP3A4 

làm tăng 

chuyển hóa của 

indinavir 

Giảm nồng độ 

indinavir trong 

huyết thanh, giảm 

hiệu quả điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp 

439 Indinavir/ritonav

ir (ritonavir) 

Propafenon Ritonavir ức 

chế chuyển hóa 

của propafenon 

qua CYP3A4 

và CYP2D6. 

Tăng nồng độ, dẫn 

đến tăng độc tính 

của propafenon 

(đặc biệt là loạn 

nhịp tim). 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

440 Indinavir/ritona

vir (ritonavir) 

Voriconazol Ritonavir cảm 

ứng CYP2C19 

(hoặc ức chế 

CYP3A4 ở 

người thiếu 

hoặc giảm hoạt 

tính CYP2C19) 

làm tăng (hoặc 

giảm) chuyển 

hóa của 

Giảm (hoặc tăng) 

nồng độ 

voriconazol. 

1. Việc phối 

hợp 

voriconazol 

và ritonavir 

liều cao 

(400mg mỗi 

12 giờ) làm 

giảm rõ rệt 

nồng độ 

voriconazol, 



 

 
 

voriconazol tùy 

thuộc từng cá 

thể 

(voriconazol là 

cơ chất của cả 

CYP3A4 và 

CYP2C19) 

vì vậy, chống 

chỉ định phối 

hợp 

voriconazol 

với ritonavir ở 

mức liều này. 

2. Việc phối 

hợp 

voriconazol 

với ritonavir 

liều thấp 

(100mg mỗi 

12 giờ) cũng 

đã cho thấy 

làm giảm 

nồng độ 

voriconazol 

mặc dù mức 

độ ít hơn so 

với liều cao 

ritonavir, vì 

vậy, nên tránh 

phối hợp 

thuốc trừ khi 

lợi ích vượt 

trội nguy cơ. 

441 Indomethacin Ketorolac Hiệp đồng tác 

dụng kích ứng 

đường tiêu hóa 

Tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa 

nghiêm trọng (sử 

dụng đồng thời 

ketorolac với 1 

NSAID khác làm 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cần đặc biệt 

lưu ý nguy cơ 

tương tác 

trong trường 



 

 
 

tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa gấp 

5 lần so với phối 

hợp 2 NSAID 

khác) 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 

442 Iobitridol Metformin Nguy cơ suy 

thận cấp liên 

quan đến cả 

metformin và 

thuốc cản 

quang iod. Suy 

thận cấp làm 

tăng nguy cơ 

nhiễm toan 

lactic. 

Tăng nguy cơ 

nhiễm toan lactic 

và suy thận cấp 

1. Bệnh nhân 

có MLCT > 

30 

ml/phút/1,73

m2 và không 

có bằng chứng 

tổn thương 

thận cấp, được 

chỉ định tiêm 

thuốc cản 

quang đường 

tĩnh mạch 

hoặc tiêm 

thuốc cản 

quang đường 

động mạch 

tiếp xúc với 

thận thứ cấp 

(ví dụ: bơm 

thuốc vào tim 

phải, động 

mạch phổi, 

động mạch 

cảnh, động 

mạch dưới 

đòn, động 

mạch vành, 



 

 
 

động mạch 

mạc treo hay 

động mạch 

dưới động 

mạch thận): 

tiếp tục sử 

dụng 

metformin 

như bình 

thường. 

2. Bệnh nhân 

(1) MLCT < 

30 

ml/phút/1,73

m2 tiêm thuốc 

cản quang 

đường tĩnh 

mạch, đường 

động mạch 

tiếp xúc với 

thận thứ cấp, 

hoặc (2) Bệnh 

nhân tiêm 

thuốc cản 

quang đường 

động mạch 

tiếp xúc với 

thận đầu tiên 

(ví dụ: bơm 

thuốc vào tim 

trái, động 

mạch chủ 



 

 
 

ngực, động 

mạch chủ 

bụng trên 

động mạch 

thận hoặc 

động mạch 

thận) hoặc (3) 

Có tổn thương 

thận: Ngừng 

metformin 

trước hoặc tại 

thời điểm tiến 

hành thủ thuật 

chẩn đoán 

hình ảnh và 

không được 

dùng lại cho 

đến ít nhất 48 

giờ sau đó. 

Sau 48 giờ, 

chỉ sử dụng lại 

metformin sau 

khi chức năng 

thận được 

đánh giá lại và 

cho thấy ổn 

định. 

* Lưu ý: 

- Các yếu tố 

nguy cơ: suy 

thận, suy tim, 

không đủ dịch 



 

 
 

hoặc thiếu 

dịch, sử dụng 

liều cao thuốc 

cản quang 

hoặc sử dụng 

đồng thời các 

thuốc độc tính 

trên thận 

khác. 

- Khuyến cáo 

về tương tác 

này không áp 

dụng trong 

trường hợp 

bơm thuốc 

cản quang iod 

để chụp X-

quang tử cung 

- vòi trứng. 

443 Iodixanol Metformin Nguy cơ suy 

thận cấp liên 

quan đến cả 

metformin và 

thuốc cản 

quang iod. Suy 

thận cấp làm 

tăng nguy cơ 

nhiễm toan 

lactic. 

Tăng nguy cơ 

nhiễm toan lactic 

và suy thận cấp 

1. Bệnh nhân 

có MLCT > 

30 

ml/phút/1,73

m2 và không 

có bằng chứng 

tổn thương 

thận cấp, được 

chỉ định tiêm 

thuốc cản 

quang đường 

tĩnh mạch 

hoặc tiêm 



 

 
 

thuốc cản 

quang đường 

động mạch 

tiếp xúc với 

thận thứ cấp 

(ví dụ: bơm 

thuốc vào tim 

phải, động 

mạch phổi, 

động mạch 

cảnh, động 

mạch dưới 

đòn, động 

mạch vành, 

động mạch 

mạc treo hay 

động mạch 

dưới động 

mạch thận): 

tiếp tục sử 

dụng 

metformin 

như bình 

thường. 

2. Bệnh nhân 

(1) MLCT < 

30 

ml/phút/1,73

m2 tiêm thuốc 

cản quang 

đường tĩnh 

mạch, đường 



 

 
 

động mạch 

tiếp xúc với 

thận thứ cấp, 

hoặc (2) Bệnh 

nhân tiêm 

thuốc cản 

quang đường 

động mạch 

tiếp xúc với 

thận đầu tiên 

(ví dụ: bơm 

thuốc vào tim 

trái, động 

mạch chủ 

ngực, động 

mạch chủ 

bụng trên 

động mạch 

thận hoặc 

động mạch 

thận) hoặc (3) 

Có tổn thương 

thận: Ngừng 

metformin 

trước hoặc tại 

thời điểm tiến 

hành thủ thuật 

chẩn đoán 

hình ảnh và 

không được 

dùng lại cho 

đến ít nhất 48 



 

 
 

giờ sau đó. 

Sau 48 giờ, 

chỉ sử dụng lại 

metformin sau 

khi chức năng 

thận được 

đánh giá lại và 

cho thấy ổn 

định. 

* Lưu ý: 

- Các yếu tố 

nguy cơ: suy 

thận, suy tim, 

không đủ dịch 

hoặc thiếu 

dịch, sử dụng 

liều cao thuốc 

cản quang 

hoặc sử dụng 

đồng thời các 

thuốc độc tính 

trên thận 

khác. 

- Khuyến cáo 

về tương tác 

này không áp 

dụng trong 

trường hợp 

bơm thuốc 

cản quang iod 

để chụp X-



 

 
 

quang tử cung 

- vòi trứng. 

444 Iohexol Metformin Nguy cơ suy 

thận cấp liên 

quan đến cả 

metformin và 

thuốc cản 

quang iod. Suy 

thận cấp làm 

tăng nguy cơ 

nhiễm toan 

lactic. 

Tăng nguy cơ 

nhiễm toan lactic 

và suy thận cấp 

1. Bệnh nhân 

có MLCT > 

30 

ml/phút/1,73

m2 và không 

có bằng chứng 

tổn thương 

thận cấp, được 

chỉ định tiêm 

thuốc cản 

quang đường 

tĩnh mạch 

hoặc tiêm 

thuốc cản 

quang đường 

động mạch 

tiếp xúc với 

thận thứ cấp 

(ví dụ: bơm 

thuốc vào tim 

phải, động 

mạch phổi, 

động mạch 

cảnh, động 

mạch dưới 

đòn, động 

mạch vành, 

động mạch 

mạc treo hay 

động mạch 



 

 
 

dưới động 

mạch thận): 

tiếp tục sử 

dụng 

metformin 

như bình 

thường. 

2. Bệnh nhân 

(1) MLCT < 

30 

ml/phút/1,73

m2 tiêm thuốc 

cản quang 

đường tĩnh 

mạch, đường 

động mạch 

tiếp xúc với 

thận thứ cấp, 

hoặc (2) Bệnh 

nhân tiêm 

thuốc cản 

quang đường 

động mạch 

tiếp xúc với 

thận đầu tiên 

(ví dụ: bơm 

thuốc vào tim 

trái, động 

mạch chủ 

ngực, động 

mạch chủ 

bụng trên 



 

 
 

động mạch 

thận hoặc 

động mạch 

thận) hoặc (3) 

Có tổn thương 

thận: Ngừng 

metformin 

trước hoặc tại 

thời điểm tiến 

hành thủ thuật 

chẩn đoán 

hình ảnh và 

không được 

dùng lại cho 

đến ít nhất 48 

giờ sau đó. 

Sau 48 giờ, 

chỉ sử dụng lại 

metformin sau 

khi chức năng 

thận được 

đánh giá lại và 

cho thấy ổn 

định. 

* Lưu ý: 

- Các yếu tố 

nguy cơ: suy 

thận, suy tim, 

không đủ dịch 

hoặc thiếu 

dịch, sử dụng 

liều cao thuốc 



 

 
 

cản quang 

hoặc sử dụng 

đồng thời các 

thuốc độc tính 

trên thận 

khác. 

- Khuyến cáo 

về tương tác 

này không áp 

dụng trong 

trường hợp 

bơm thuốc 

cản quang iod 

để chụp X-

quang tử cung 

- vòi trứng. 

445 Iopamidol Metformin Nguy cơ suy 

thận cấp liên 

quan đến cả 

metformin và 

thuốc cản 

quang iod. Suy 

thận cấp làm 

tăng nguy cơ 

nhiễm toan 

lactic. 

Tăng nguy cơ 

nhiễm toan lactic 

và suy thận cấp 

1. Bệnh nhân 

có MLCT > 

30 

ml/phút/1,73

m2 và không 

có bằng chứng 

tổn thương 

thận cấp, được 

chỉ định tiêm 

thuốc cản 

quang đường 

tĩnh mạch 

hoặc tiêm 

thuốc cản 

quang đường 

động mạch 



 

 
 

tiếp xúc với 

thận thứ cấp 

(ví dụ: bơm 

thuốc vào tim 

phải, động 

mạch phổi, 

động mạch 

cảnh, động 

mạch dưới 

đòn, động 

mạch vành, 

động mạch 

mạc treo hay 

động mạch 

dưới động 

mạch thận): 

tiếp tục sử 

dụng 

metformin 

như bình 

thường. 

2. Bệnh nhân 

(1) MLCT < 

30 

ml/phút/1,73

m2 tiêm thuốc 

cản quang 

đường tĩnh 

mạch, đường 

động mạch 

tiếp xúc với 

thận thứ cấp, 



 

 
 

hoặc (2) Bệnh 

nhân tiêm 

thuốc cản 

quang đường 

động mạch 

tiếp xúc với 

thận đầu tiên 

(ví dụ: bơm 

thuốc vào tim 

trái, động 

mạch chủ 

ngực, động 

mạch chủ 

bụng trên 

động mạch 

thận hoặc 

động mạch 

thận) hoặc (3) 

Có tổn thương 

thận: Ngừng 

metformin 

trước hoặc tại 

thời điểm tiến 

hành thủ thuật 

chẩn đoán 

hình ảnh và 

không được 

dùng lại cho 

đến ít nhất 48 

giờ sau đó. 

Sau 48 giờ, 

chỉ sử dụng lại 



 

 
 

metformin sau 

khi chức năng 

thận được 

đánh giá lại và 

cho thấy ổn 

định. 

* Lưu ý: 

- Các yếu tố 

nguy cơ: suy 

thận, suy tim, 

không đủ dịch 

hoặc thiếu 

dịch, sử dụng 

liều cao thuốc 

cản quang 

hoặc sử dụng 

đồng thời các 

thuốc độc tính 

trên thận 

khác. 

- Khuyến cáo 

về tương tác 

này không áp 

dụng trong 

trường hợp 

bơm thuốc 

cản quang iod 

để chụp X-

quang tử cung 

- vòi trứng. 



 

 
 

446 Iopromid Metformin Nguy cơ suy 

thận cấp liên 

quan đến cả 

metformin và 

thuốc cản 

quang iod. Suy 

thận cấp làm 

tăng nguy cơ 

nhiễm toan 

lactic. 

Tăng nguy cơ 

nhiễm toan lactic 

và suy thận cấp 

1. Bệnh nhân 

có MLCT > 

30 

ml/phút/1,73

m2 và không 

có bằng chứng 

tổn thương 

thận cấp, được 

chỉ định tiêm 

thuốc cản 

quang đường 

tĩnh mạch 

hoặc tiêm 

thuốc cản 

quang đường 

động mạch 

tiếp xúc với 

thận thứ cấp 

(ví dụ: bơm 

thuốc vào tim 

phải, động 

mạch phổi, 

động mạch 

cảnh, động 

mạch dưới 

đòn, động 

mạch vành, 

động mạch 

mạc treo hay 

động mạch 

dưới động 

mạch thận): 



 

 
 

tiếp tục sử 

dụng 

metformin 

như bình 

thường. 

2. Bệnh nhân 

(1) MLCT < 

30 

ml/phút/1,73

m2 tiêm thuốc 

cản quang 

đường tĩnh 

mạch, đường 

động mạch 

tiếp xúc với 

thận thứ cấp, 

hoặc (2) Bệnh 

nhân tiêm 

thuốc cản 

quang đường 

động mạch 

tiếp xúc với 

thận đầu tiên 

(ví dụ: bơm 

thuốc vào tim 

trái, động 

mạch chủ 

ngực, động 

mạch chủ 

bụng trên 

động mạch 

thận hoặc 



 

 
 

động mạch 

thận) hoặc (3) 

Có tổn thương 

thận: Ngừng 

metformin 

trước hoặc tại 

thời điểm tiến 

hành thủ thuật 

chẩn đoán 

hình ảnh và 

không được 

dùng lại cho 

đến ít nhất 48 

giờ sau đó. 

Sau 48 giờ, 

chỉ sử dụng lại 

metformin sau 

khi chức năng 

thận được 

đánh giá lại và 

cho thấy ổn 

định. 

* Lưu ý: 

- Các yếu tố 

nguy cơ: suy 

thận, suy tim, 

không đủ dịch 

hoặc thiếu 

dịch, sử dụng 

liều cao thuốc 

cản quang 

hoặc sử dụng 



 

 
 

đồng thời các 

thuốc độc tính 

trên thận 

khác. 

- Khuyến cáo 

về tương tác 

này không áp 

dụng trong 

trường hợp 

bơm thuốc 

cản quang iod 

để chụp X-

quang tử cung 

- vòi trứng. 

447 Ioxaglic 

natri/ioxaglic 

meglumin 

Metformin Nguy cơ suy 

thận cấp liên 

quan đến cả 

metformin và 

thuốc cản 

quang iod. Suy 

thận cấp làm 

tăng nguy cơ 

nhiễm toan 

lactic. 

Tăng nguy cơ 

nhiễm toan lactic 

và suy thận cấp 

1. Bệnh nhân 

có MLCT > 

30 

ml/phút/1,73

m2 và không 

có bằng chứng 

tổn thương 

thận cấp, được 

chỉ định tiêm 

thuốc cản 

quang đường 

tĩnh mạch 

hoặc tiêm 

thuốc cản 

quang đường 

động mạch 

tiếp xúc với 

thận thứ cấp 



 

 
 

(ví dụ: bơm 

thuốc vào tim 

phải, động 

mạch phổi, 

động mạch 

cảnh, động 

mạch dưới 

đòn, động 

mạch vành, 

động mạch 

mạc treo hay 

động mạch 

dưới động 

mạch thận): 

tiếp tục sử 

dụng 

metformin 

như bình 

thường. 

2. Bệnh nhân 

(1) MLCT < 

30 

ml/phút/1,73

m2 tiêm thuốc 

cản quang 

đường tĩnh 

mạch, đường 

động mạch 

tiếp xúc với 

thận thứ cấp, 

hoặc (2) Bệnh 

nhân tiêm 



 

 
 

thuốc cản 

quang đường 

động mạch 

tiếp xúc với 

thận đầu tiên 

(ví dụ: bơm 

thuốc vào tim 

trái, động 

mạch chủ 

ngực, động 

mạch chủ 

bụng trên 

động mạch 

thận hoặc 

động mạch 

thận) hoặc (3) 

Có tổn thương 

thận: Ngừng 

metformin 

trước hoặc tại 

thời điểm tiến 

hành thủ thuật 

chẩn đoán 

hình ảnh và 

không được 

dùng lại cho 

đến ít nhất 48 

giờ sau đó. 

Sau 48 giờ, 

chỉ sử dụng lại 

metformin sau 

khi chức năng 



 

 
 

thận được 

đánh giá lại và 

cho thấy ổn 

định. 

* Lưu ý: 

- Các yếu tố 

nguy cơ: 

suythận, suy 

tim, không đủ 

dịch hoặc 

thiếu dịch, sử 

dụng liều cao 

thuốc cản 

quang hoặc sử 

dụng đồng 

thời các thuốc 

độc tính trên 

thận khác. 

- Khuyến cáo 

về tương tác 

này không áp 

dụng trong 

trường hợp 

bơm thuốc 

cản quang iod 

để chụp X-

quang tử cung 

- vòi trứng. 

448 Ioxitalamat 

natri/ioxitala 

mat meglumin 

Metformin Nguy cơ suy 

thận cấp liên 

quan đến cả 

metformin và 

Tăng nguy cơ 

nhiễm toan lactic 

và suy thận cấp 

1. Bệnh nhân 

có MLCT > 

30 

ml/phút/1,73



 

 
 

thuốc cản 

quang iod. Suy 

thận cấp làm 

tăng nguy cơ 

nhiễm toan 

lactic. 

m2 và không 

có bằng chứng 

tổn thương 

thận cấp, được 

chỉ định tiêm 

thuốc cản 

quang đường 

tĩnh mạch 

hoặc tiêm 

thuốc cản 

quang đường 

động mạch 

tiếp xúc với 

thận thứ cấp 

(ví dụ: bơm 

thuốc vào tim 

phải, động 

mạch phổi, 

động mạch 

cảnh, động 

mạch dưới 

đòn, động 

mạch vành, 

động mạch 

mạc treo hay 

động mạch 

dưới động 

mạch thận): 

tiếp tục sử 

dụng 

metformin 



 

 
 

như bình 

thường. 

2. Bệnh nhân 

(1) MLCT < 

30 

ml/phút/1,73

m2 tiêm thuốc 

cản quang 

đường tĩnh 

mạch, đường 

động mạch 

tiếp xúc với 

thận thứ cấp, 

hoặc (2) Bệnh 

nhân tiêm 

thuốc cản 

quang đường 

động mạch 

tiếp xúc với 

thận đầu tiên 

(ví dụ: bơm 

thuốc vào tim 

trái, động 

mạch chủ 

ngực, động 

mạch chủ 

bụng trên 

động mạch 

thận hoặc 

động mạch 

thận) hoặc (3) 

Có tổn thương 



 

 
 

thận: Ngừng 

metformin 

trước hoặc tại 

thời điểm tiến 

hành thủ thuật 

chẩn đoán 

hình ảnh và 

không được 

dùng lại cho 

đến ít nhất 48 

giờ sau đó. 

Sau 48 giờ, 

chỉ sử dụng lại 

metformin sau 

khi chức năng 

thận được 

đánh giá lại và 

cho thấy ổn 

định. 

* Lưu ý: 

- Các yếu tố 

nguy cơ: suy 

thận, suy tim, 

không đủ dịch 

hoặc thiếu 

dịch, sử dụng 

liều cao thuốc 

cản quang 

hoặc sử dụng 

đồng thời các 

thuốc độc tính 



 

 
 

trên thận 

khác. 

- Khuyến cáo 

về tương tác 

này không áp 

dụng trong 

trường hợp 

bơm thuốc 

cản quang iod 

để chụp X-

quang tử cung 

- vòi trứng. 

449 Irinotecan Itraconazol Itraconazol ức 

chế CYP3A4 và 

ức chế 

UGT1A1 

(enzym xúc tác 

phản ứng 

glucuronid hóa) 

làm giảm 

chuyển hóa của 

SN-38 (chất 

chuyển hóa có 

hoạt tính của 

irinotecan) 

Tăng nồng độ của 

chất chuyển hóa có 

hoạt tính của 

irinotecan trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

không mong muốn 

(tiêu chảy, giảm 

bạch cầu trung 

tính...) 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Chỉ bắt đầu sử 

dụng 

irinotecan sau 

khi ngừng 

itraconazol ít 

nhất 2 tuần. 

450 Isosorbid dinitrat Sildenafil Hiệp đồng tăng 

nồng độ 

guanosine 

monophosphate 

(cGMP) vòng 

có dụng giãn 

mạch 

Tăng tác dụng hạ 

huyết áp nghiêm 

trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Hai thuốc 

cách nhau ít 

nhất 24 giờ. 



 

 
 

451 Isosorbid dinitrat Vardenafil Hiệp đồng tăng 

nồng độ 

guanosine 

monophosphate 

(cGMP) vòng 

có dụng giãn 

mạch 

Tăng tác dụng hạ 

huyết áp nghiêm 

trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Hai thuốc 

cách nhau ít 

nhất 24 giờ. 

452 Isosorbid dinitrat Tadalafil Hiệp đồng tăng 

nồng độ 

guanosine 

monophosphate 

(cGMP) vòng 

có dụng giãn 

mạch 

Tăng tác dụng hạ 

huyết áp nghiêm 

trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Hai thuốc 

cách nhau ít 

nhất 48 giờ. 

453 Isosorbid 

mononitrat 

Sildenafil Hiệp đồng tăng 

nồng độ 

guanosine 

monophosphate 

(cGMP) vòng 

có dụng giãn 

mạch 

Tăng tác dụng hạ 

huyết áp nghiêm 

trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Hai thuốc 

cách nhau ít 

nhất 24 giờ. 

454 Isosorbid 

mononitrat 

Vardenafil Hiệp đồng tăng 

nồng độ 

guanosine 

monophosphate 

(cGMP) vòng 

có dụng giãn 

mạch 

Tăng tác dụng hạ 

huyết áp nghiêm 

trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Hai thuốc 

cách nhau ít 

nhất 24 giờ. 

455 Isosorbid 

mononitrat 

Tadalafil Hiệp đồng tăng 

nồng độ 

guanosine 

monophosphate 

Tăng tác dụng hạ 

huyết áp nghiêm 

trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Hai thuốc 



 

 
 

(cGMP) vòng 

có dụng giãn 

mạch 

cách nhau ít 

nhất 48 giờ. 

456 Isotretinoin Minocyclin Hiệp đồng tăng 

độc tính 

Tăng nguy cơ tăng 

áp nội sọ lành tính 

(phù gai thị, đau 

đầu, buồn nôn và 

nôn, và rối loạn thị 

giác) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

457 Isotretinoin Tetracyclin Hiệp đồng tăng 

độc tính 

Tăng nguy cơ tăng 

áp nội sọ lành tính 

(phù gai thị, đau 

đầu, buồn nôn và 

nôn, và rối loạn thị 

giác) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

458 Isotretinoin Tigecyclin Hiệp đồng tăng 

độc tính 

Tăng nguy cơ tăng 

áp nội sọ lành tính 

(phù gai thị, đau 

đầu, buồn nôn và 

nôn, và rối loạn thị 

giác) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

459 Itraconazol Lovastatin Itraconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

lovastatin 

Tăng nồng độ của 

lovastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

1. Chỉ bắt đầu 

sử dụng 

lovastatin sau 

khi ngừng 

itraconazol ít 

nhất 2 tuần 

HOẶC 

2. Cân nhắc 

thay đổi sang 



 

 
 

các thuốc 

nhóm khác có 

cùng chỉ định 

và ít có nguy 

cơ tương tác 

hơn: 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng thuốc 

kháng nấm 

azol, thay 

itraconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 

chế mạnh 

CYP3A4) 

HOẶC 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng dẫn chất 

statin, thay 

lovastatin 

bằng các dẫn 

chất statin 

khác (ngoại 

trừ 

simvastatin), 



 

 
 

thận trọng khi 

phối hợp với 

atorvastatin. 

460 Itraconazol Simvastatin Itraconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

simvastatin 

Tăng nồng độ của 

simvastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

1. Chỉ bắt đầu 

sử dụng 

lovastatin sau 

khi ngừng 

itraconazol ít 

nhất 2 tuần 

HOẶC 

2. Cân nhắc 

thay đổi sang 

các thuốc 

nhóm khác có 

cùng chỉ định 

và ít có nguy 

cơ tương tác 

hơn: 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng thuốc 

kháng nấm 

azol, thay 

itraconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 



 

 
 

chế mạnh 

CYP3A4) 

HOẶC 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng dẫn chất 

statin, thay 

simvastatin 

bằng các dẫn 

chất statin 

khác (ngoại 

trừ 

lovastatin), 

thận trọng khi 

phối hợp với 

atorvastatin. 

461 Itraconazol Methylergom

etrin 

Itraconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

methylergometr

in 

Tăng nồng độ của 

methylergometrin 

trong huyết thanh, 

tăng nguy cơ độc 

tính (nôn, buồn 

nôn, hoại tử đầu 

chi, thiếu máu cục 

bộ do co thắt 

mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

462 Itraconazol Ivabradin Itraconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ivabradin 

Tăng nồng độ 

ivabradin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT và 

chậm nhịp tim 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 



 

 
 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng thuốc 

kháng nấm 

azol, thay 

itraconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 

chế mạnh 

CYP3A4). 

463 Itraconazol Ticagrelor Itraconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ticagrelor 

Tăng nồng độ của 

ticagrelor trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ xuất huyết 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

1. Chỉ bắt đầu 

sử dụng 

ticagrelor sau 

khi ngừng 

itraconazol ít 

nhất 2 tuần 

HOẶC 

2. Cân nhắc 

thay đổi sang 

các thuốc 

nhóm khác có 

cùng chỉ định 

và ít có nguy 

cơ tương tác 



 

 
 

hơn: Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng thuốc 

kháng nấm 

azol, thay 

itraconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 

chế mạnh 

CYP3A4). 

464 Itraconazol Ranolazin Itraconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ranolazin 

Tăng nồng độ 

ranolazin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

1. Chỉ bắt đầu 

sử dụng 

ranolazin sau 

khi ngừng 

itraconazol ít 

nhất 2 tuần 

HOẶC 

2. Cân nhắc 

thay đổi sang 

các thuốc 

nhóm khác có 

cùng chỉ định 

và ít có nguy 

cơ tương tác 

hơn: Trong 

trường hợp 



 

 
 

bắt buộc sử 

dụng thuốc 

kháng nấm 

azol, thay 

itraconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 

chế mạnh 

CYP3A4). 

465 Itraconazol Tolvaptan Itraconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

tolvaptan 

Tăng nồng độ 

tolvaptan trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

không mong muốn 

(tăng nồng độ natri 

huyết thanh, đa 

niệu, khát nước, 

giảm thể tích tuần 

hoàn...) 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng thuốc 

kháng nấm 

azol, thay 

itraconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 



 

 
 

chế mạnh 

CYP3A4). 

466 Itraconazol Lercanidipin Itraconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

lercanidipin 

Tăng nồng độ 

lercanidipin, tăng 

nguy cơ hạ huyết 

áp nghiêm trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng thuốc 

kháng nấm 

azol, thay 

itraconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 

chế mạnh 

CYP3A4). 

467 Itraconazol Vardenafil Itraconazol ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

vardenafil 

Tăng nồng độ 

vardenafil trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp 

468 Itraconazol Quetiapin Itraconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

Tăng nồng độ của 

quetiapin, tăng 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 



 

 
 

chuyển hóa của 

quetiapin 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng thuốc 

kháng nấm 

azol, thay 

itraconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 

chế mạnh 

CYP3A4). 

469 Ivabradin Lopinavir/rito

navir 

Lopinavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

ivabradin 

Tăng nồng độ 

ivabradin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT và 

chậm nhịp tim 

Chống chỉ 

định phối hợp 

470 Ivabradin Saquinavir +/- 

ritonavir 

Saquinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ivabradin 

Tăng nồng độ 

ivabradin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT và 

chậm nhịp tim 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

471 Ivabradin Posaconazol Posaconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ivabradin 

Tăng nồng độ 

ivabradin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT và 

chậm nhịp tim 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng thuốc 

kháng nấm 

azol, thay 

posaconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 

chế mạnh 

CYP3A4). 

472 Ivabradin Voriconazol Voriconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ivabradin 

Tăng nồng độ 

ivabradin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT và 

chậm nhịp tim 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

Trong trường 



 

 
 

hợp bắt buộc 

sử dụng thuốc 

kháng nấm 

azol, thay 

voriconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 

chế mạnh 

CYP3A4). 

473 Ivabradin Verapamil Verapamil ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

ivabradin và 

hiệp đồng tác 

dụng làm chậm 

nhịp tim của 

ivabradin 

Tăng nồng độ 

ivabradin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT và 

chậm nhịp tim 

Chống chỉ 

định phối hợp 

474 Kali clorid 

(dạng uống giải 

phóng kéo dài) 

Trihexyphe 

nidyl 

Trihexyphenidy

l kháng 

cholinergic gây 

tồn lưu hoặc 

làm tăng thời 

gian kali qua 

đường tiêu hóa 

khi sử dụng 

đường uống, 

gây loét đường 

tiêu hóa 

Tăng nguy cơ loét 

tiêu hóa 

1. Tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp, đặc biệt ở 

người cao 

tuổi. Cân nhắc 

chuyển sang 

sử dụng kali 

đường tĩnh 

mạch. 

2. Trong 

trường hợp 



 

 
 

bắt buộc sử 

dụng đồng 

thời, cân nhắc 

một số khuyến 

cáo sau giúp 

giảm nguy cơ 

loét tiêu hóa: 

(1) uống ít 

nhất 100 mL 

nước sau khi 

uống kali, (2) 

ngồi hoặc 

đứng thẳng 

trong ít nhất 5 

- 10 phút sau 

khi uống 

thuốc. 

475 Kali clorid 

(dạng uống giải 

phóng kéo dài) 

Solifenacin Solifenacin 

kháng 

cholinergic gây 

tồn lưu hoặc 

làm tăng thời 

gian kali qua 

đường tiêu hóa 

khi sử dụng 

đường uống, 

gây loét đường 

tiêu hóa 

Tăng nguy cơ loét 

tiêu hóa 

1. Tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp, đặc biệt ở 

người cao 

tuổi. Cân nhắc 

chuyển sang 

sử dụng kali 

đường tĩnh 

mạch. 

2. Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng đồng 

thời, cân nhắc 

một số khuyến 



 

 
 

cáo sau giúp 

giảm nguy cơ 

loét tiêu hóa: 

(1) uống ít 

nhất 100 mL 

nước sau khi 

uống kali, (2) 

ngồi hoặc 

đứng thẳng 

trong ít nhất 5 

- 10 phút sau 

khi uống 

thuốc. 

476 Kali clorid 

(dạng uống giải 

phóng kéo dài) 

Oxybutynin Oxybutynin 

kháng 

cholinergic gây 

tồn lưu hoặc 

làm tăng thời 

gian kali qua 

đường tiêu hóa 

khi sử dụng 

đường uống, 

gây loét đường 

tiêu hóa 

Tăng nguy cơ loét 

tiêu hóa 

1. Tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp, đặc biệt ở 

người cao 

tuổi. Cân nhắc 

chuyển sang 

sử dụng kali 

đường tĩnh 

mạch. 

2. Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng đồng 

thời, cân nhắc 

một số khuyến 

cáo sau giúp 

giảm nguy cơ 

loét tiêu hóa: 

(1) uống ít 



 

 
 

nhất 100 mL 

nước sau khi 

uống kali, (2) 

ngồi hoặc 

đứng thẳng 

trong ít nhất 5 

- 10 phút sau 

khi uống 

thuốc. 

477 Ketoprofen Ketorolac Hiệp đồng tác 

dụng kích ứng 

đường tiêu hóa 

Tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa 

nghiêm trọng (sử 

dụng đồng thời 

ketorolac với 1 

NSAID khác làm 

tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa gấp 

5 lần so với phối 

hợp 2 NSAID 

khác) 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cần đặc biệt 

lưu ý nguy cơ 

tương tác 

trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 

478 Ketorolac Lornoxicam Hiệp đồng tác 

dụng kích ứng 

đường tiêu hóa 

Tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa 

nghiêm trọng (sử 

dụng đồng thời 

ketorolac với 1 

NSAID khác làm 

tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa gấp 

5 lần so với phối 

hợp 2 NSAID 

khác) 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cần đặc biệt 

lưu ý nguy cơ 

tương tác 

trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 



 

 
 

479 Ketorolac Loxoprofen Hiệp đồng tác 

dụng kích ứng 

đường tiêu hóa 

Tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa 

nghiêm trọng (sử 

dụng đồng thời 

ketorolac với 1 

NSAID khác làm 

tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa gấp 

5 lần so với phối 

hợp 2 NSAID 

khác) 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cần đặc biệt 

lưu ý nguy cơ 

tương tác 

trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 

480 Ketorolac Meloxicam Hiệp đồng tác 

dụng kích ứng 

đường tiêu hóa 

Tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa 

nghiêm trọng (sử 

dụng đồng thời 

ketorolac với 1 

NSAID khác làm 

tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa gấp 

5 lần so với phối 

hợp 2 NSAID 

khác) 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cần đặc biệt 

lưu ý nguy cơ 

tương tác 

trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 

481 Ketorolac Nabumeton Hiệp đồng tác 

dụng kích ứng 

đường tiêu hóa 

Tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa 

nghiêm trọng (sử 

dụng đồng thời 

ketorolac với 1 

NSAID khác làm 

tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa gấp 

5 lần so với phối 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cần đặc biệt 

lưu ý nguy cơ 

tương tác 

trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 



 

 
 

hợp 2 NSAID 

khác) 

482 Ketorolac Naproxen Hiệp đồng tác 

dụng kích ứng 

đường tiêu hóa 

Tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa 

nghiêm trọng (sử 

dụng đồng thời 

ketorolac với 1 

NSAID khác làm 

tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa gấp 

5 lần so với phối 

hợp 2 NSAID 

khác) 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cần đặc biệt 

lưu ý nguy cơ 

tương tác 

trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 

483 Ketorolac Piroxicam Hiệp đồng tác 

dụng kích ứng 

đường tiêu hóa 

Tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa 

nghiêm trọng (sử 

dụng đồng thời 

ketorolac với 1 

NSAID khác làm 

tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa gấp 

5 lần so với phối 

hợp 2 NSAID 

khác) 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cần đặc biệt 

lưu ý nguy cơ 

tương tác 

trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 

484 Ketorolac Talniflumat Hiệp đồng tác 

dụng kích ứng 

đường tiêu hóa 

Tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa 

nghiêm trọng (sử 

dụng đồng thời 

ketorolac với 1 

NSAID khác làm 

tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa gấp 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cần đặc biệt 

lưu ý nguy cơ 

tương tác 

trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 



 

 
 

5 lần so với phối 

hợp 2 NSAID 

khác) 

485 Ketorolac Tenoxicam Hiệp đồng tác 

dụng kích ứng 

đường tiêu hóa 

Tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa 

nghiêm trọng (sử 

dụng đồng thời 

ketorolac với 1 

NSAID khác làm 

tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa gấp 

5 lần so với phối 

hợp 2 NSAID 

khác) 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cần đặc biệt 

lưu ý nguy cơ 

tương tác 

trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 

486 Ketorolac Zaltoprofen Hiệp đồng tác 

dụng kích ứng 

đường tiêu hóa 

Tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa 

nghiêm trọng (sử 

dụng đồng thời 

ketorolac với 1 

NSAID khác làm 

tăng nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa gấp 

5 lần so với phối 

hợp 2 NSAID 

khác) 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cần đặc biệt 

lưu ý nguy cơ 

tương tác 

trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 

487 Lansoprazol Rilpivirin Giảm hấp thu 

rilpivirin do 

tăng pH dạ dày 

Giảm nồng độ 

rilpivirin trong 

huyết thanh, giảm 

hiệu quả điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Trong trường 

hợp thay thế 

bằng thuốc 

kháng H2, sử 

dụng các 



 

 
 

thuốc H2 ít 

nhất 12 giờ 

trước hoặc 4 

giờ sau khi 

uống 

rilpivirin. 

488 Lercanidipin Lopinavir/rito

navir 

Lopinavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

lercanidipin 

Tăng nồng độ 

lercanidipin, tăng 

nguy cơ hạ huyết 

áp nghiêm trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp 

489 Lercanidipin Saquinavir +/- 

ritonavir 

Saquinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

lercanidipin 

Tăng nồng độ 

lercanidipin, tăng 

nguy cơ hạ huyết 

áp nghiêm trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp 

490 Lercanidipin Posaconazol Posaconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

lercanidipin 

Tăng nồng độ 

lercanidipin, tăng 

nguy cơ hạ huyết 

áp nghiêm trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng thuốc 

kháng nấm 

azol, thay 

posaconazol 



 

 
 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 

chế mạnh 

CYP3A4). 

491 Lercanidipin Voriconazol Voriconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

lercanidipin 

Tăng nồng độ 

lercanidipin, tăng 

nguy cơ hạ huyết 

áp nghiêm trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng thuốc 

kháng nấm 

azol, thay 

voriconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 

chế mạnh 

CYP3A4). 

492 Levodopa/carb 

idopa +/- 

entacapon 

Metoclopram 

id 

Đối kháng tác 

dụng của nhau 

Giảm hiệu quả của 

cả hai thuốc 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

493 Levodopa/carb 

idopa +/- 

entacapon 

Sulpirid Đối kháng tác 

dụng của nhau 

Giảm hiệu quả của 

cả hai thuốc 

Chống chỉ 

định phối hợp 

494 Levodopa/carb 

idopa +/- 

entacapon 

Linezolid Tăng tích lũy 

noradrenalin 

(norepinephrin) 

và dopamin 

Tăng nguy cơ xuất 

hiện cơn tăng 

huyết áp (đau đầu, 

đánh trống ngực, 

cứng cổ, tăng 

huyết áp) 

Chống chỉ 

định sử dụng 

levodopa/carb

idopa đồng 

thời hoặc 

trong vòng 14 

ngày trước đó 

có sử dụng 

linezolid. 

495 Levodopa/carb 

idopa +/- 

entacapon 

Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Tăng tích lũy 

noradrenalin 

(norepinephrin) 

và dopamin 

Tăng nguy cơ xuất 

hiện cơn tăng 

huyết áp (đau đầu, 

đánh trống ngực, 

cứng cổ, tăng 

huyết áp) 

Chống chỉ 

định sử dụng 

levodopa/carb

idopa đồng 

thời hoặc 

trong vòng 14 

ngày trước đó 

có sử dụng 

xanh 

methylen. 

496 Levofloxacin Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 



 

 
 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

497 Levosulpirid Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 



 

 
 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

498 Levosulpirid Sparfloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 



 

 
 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 



 

 
 

499 Linezolid Paroxetin Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

linezolid và 

paroxetin. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng linezolid 

và không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 



 

 
 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

500 Linezolid Sertralin Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

linezolid và 

sertralin. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 



 

 
 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng linezolid 

và không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

501 Linezolid Venlafaxin Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

linezolid và 

venlafaxin. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 



 

 
 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng linezolid 

và không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 



 

 
 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

502 Linezolid Milnacipran Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

linezolid và 

milnacriptan. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng linezolid 

và không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 



 

 
 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

503 Linezolid Trazodon Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

linezolid và 

trazodon. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 



 

 
 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng linezolid 

và không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

504 Linezolid Methylphen 

idat 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

linezolid và 



 

 
 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

methylphenid

at. Tốt nhất 

các thuốc này 

nên sử dụng 

cách nhau 2 

tuần. Cân 

nhắc thay đổi 

sang các thuốc 

nhóm khác có 

cùng chỉ định 

và ít có nguy 

cơ tương tác 

hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng linezolid 

và không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 



 

 
 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

505 Linezolid Mirtazapin Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

linezolid và 

mirtazapin. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 



 

 
 

bằng linezolid 

và không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

506 Linezolid Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

linezolid và 

xanh 

methylen. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 



 

 
 

động hoặc bồn 

chồn…) 

đổi linezolid 

sang các thuốc 

nhóm khác có 

cùng chỉ định 

và ít có nguy 

cơ tương tác 

hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng cả hai 

thuốc và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 



 

 
 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

Lưu ý: xanh 

methylen sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch. 

507 Linezolid Sumatriptan Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

linezolid và 

sumatriptan. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng linezolid 

và không có 



 

 
 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

508 Linezolid Pethidin Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

linezolid và 

pethidin. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 



 

 
 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng 

opioid, có thể 

đổi sang các 

opiod khác 

không có hoạt 

tính ức chế thu 

hồi serotonin 

(morphin, 

codein, 

oxycodon, 

buprenorphin) 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng linezolid 

và không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 



 

 
 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

509 Linezolid Tramadol Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

linezolid và 

tramadol. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng 

opioid, có thể 



 

 
 

đổi sang các 

opiod khác 

không có hoạt 

tính ức chế thu 

hồi serotonin 

(morphin, 

codein, 

oxycodon, 

buprenorphin) 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng linezolid 

và không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 



 

 
 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

510 Linezolid Methadon Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

linezolid và 

methadon. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng 

opioid, có thể 

đổi sang các 

opiod khác 

không có hoạt 

tính ức chế thu 

hồi serotonin 

(morphin, 

codein, 



 

 
 

oxycodon, 

buprenorphin) 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng linezolid 

và không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

511 Linezolid Methyldopa Chưa rõ Tăng nguy cơ xuất 

hiện cơn tăng 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

huyết áp (đau đầu, 

đánh trống ngực, 

cứng cổ) 

512 Linezolid Pseudoephed 

rin (sử dụng 

đường uống) 

Tăng tích lũy 

noradrenalin 

(norepinephrin) 

Tăng nguy cơ xuất 

hiện cơn tăng 

huyết áp (đau đầu, 

đánh trống ngực, 

cứng cổ, tăng 

huyết áp) 

Chống chỉ 

định sử dụng 

pseudoephedr

in (sử dụng 

đường uống) 

đồng thời 

hoặc trong 

vòng 14 ngày 

trước đó có sử 

dụng 

linezolid. 

513 Linezolid Phenylephrin 

(sử dụng 

đường uống) 

Tăng tích lũy 

noradrenalin 

(norepinephrin) 

Tăng nguy cơ xuất 

hiện cơn tăng 

huyết áp (đau đầu, 

đánh trống ngực, 

cứng cổ, tăng 

huyết áp) 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

phenylephrin 

sử dụng 

đường uống 

đồng thời 

hoặc trong 

vòng 14 ngày 

trước đó có sử 

dụng 

linezolid. 

2. Đối với 

phenylephrin 

sử dụng 

đường tiêm, 

cần sử dụng 

rất thận trọng 

trên bệnh 



 

 
 

nhân đang 

dùng linezolid 

trong điều 

kiện giám sát 

huyết áp chặt 

chẽ. 

514 Linezolid Nefopam Nefopam ức 

chế thu hồi 

noradrenalin 

(norepinephrin) 

và serotonin 

trên hệ thần 

kinh 

Tăng nguy cơ kích 

thích thần kinh 

trung ương (co 

giật, ảo giác và 

kích động) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

515 Lisinopril Sacubitril/val 

sartan 

(sacubitril) 

Tăng tích lũy 

bradykinin gây 

phù mạch 

Tăng nguy cơ phù 

mạch 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Chỉ bắt đầu sử 

dụng 

Sacubitril/vals

artan 

(sacubitril) 

sau khi ngừng 

lisinopril ít 

nhất 36 giờ. 

516 Lopinavir/riton 

avir 

Lovastatin Lopinavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

lovastatin 

Tăng nồng độ của 

lovastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng dẫn 

chất statin, 

thay 

lovastatin 

bằng các dẫn 



 

 
 

chất statin 

khác (ngoại 

trừ 

simvastatin), 

sử dụng liều 

thấp nhất có 

hiệu quả, 

atorvastatin 

không quá 20 

mg/ngày, 

rosuvastatin 

không vượt 

quá 10 

mg/ngày, 

pitavastatin và 

pravastatin 

không cần 

hiệu chỉnh 

liều khi phối 

hợp. 

517 Lopinavir/ritona

vir 

Simvastatin Lopinavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

simvastatin 

Tăng nồng độ của 

simvastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng dẫn 

chất statin, 

thay 

simvastatin 

bằng các dẫn 

chất statin 

khác (ngoại 

trừ lovastatin) 



 

 
 

sử dụng liều 

thấp nhất có 

hiệu quả, 

atorvastatin 

không quá 20 

mg/ngày, 

rosuvastatin 

không vượt 

quá 10 

mg/ngày, 

pitavastatin và 

pravastatin 

không cần 

hiệu chỉnh 

liều khi phối 

hợp. 

518 Lopinavir/riton

avir 

Methylergom

etrin 

Lopinavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

methylergometr

in 

Tăng nồng độ của 

methylergometrin 

trong huyết thanh, 

tăng nguy cơ độc 

tính (nôn, buồn 

nôn, hoại tử đầu 

chi, thiếu máu cục 

bộ do co thắt 

mạch…) 

Tốt nhất nên 

tránh phối 

hợp. Đối với 

trường hợp 

điều trị băng 

huyết sau 

sinh, nếu 

không còn 

thuốc khác 

thay thế ở 

người bệnh 

đang sử dụng 

lopinavir/riton

avir sử dụng 

methylergome

trin chỉ khi lợi 



 

 
 

ích vượt trội 

nguy cơ và sử 

dụng liều thấp 

nhất có hiệu 

quả trong thời 

gian ngắn 

nhất. 

519 Lopinavir/ritona

vir 

Ticagrelor Lopinavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

ticagrelor 

Tăng nồng độ của 

ticagrelor trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ xuất huyết 

Chống chỉ 

định phối hợp 

520 Lopinavir/ritona

vir 

Ranolazin Lopinavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

ranolazin 

Tăng nồng độ 

ranolazin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp 

521 Lopinavir/rito 

avir 

Tolvaptan Lopinavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

tolvaptan 

Tăng nồng độ 

tolvaptan trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

không mong muốn 

(tăng nồng độ natri 

huyết thanh, đa 

niệu, khát nước, 

giảm thể tích tuần 

hoàn...) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

522 Lopinavir/riton

avir 

Sildenafil Lopinavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 làm 

Tăng nồng độ 

sildenafil trong 

huyết thanh, tăng 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

trong trường 



 

 
 

giảm chuyển 

hóa của 

sildenafil 

nguy cơ độc tính 

(hạ huyết áp, ngất, 

rối loạn thị giác) 

hợp sử dụng 

sildenafil điều 

trị tăng áp 

động mạch 

phổi. 

2. Trong 

trường hợp sử 

dụng 

sildenafil điều 

trị rối loạn 

cương dương, 

liều sildenafil 

không vượt 

quá 25 mg 

mỗi 48 giờ ở 

người đang sử 

dụng 

lopinavir/riton

avir. 

523 Lopinavir/riton

avir 

Quetiapin Lopinavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

quetiapin 

Tăng nồng độ của 

quetiapin, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Tốt nhất nên 

tránh phối 

hợp. Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng 

lopinavir/riton

avir, giảm liều 

quetiapin còn 

1/6 liều so với 

liều bình 

thường. 



 

 
 

524 Lopinavir/riton

avir (lopinavir) 

Rifampicin Rifampicin cảm 

ứng CYP3A4 

làm tăng 

chuyển hóa của 

lopinavir 

Giảm nồng độ 

lopinavir trong 

huyết thanh, giảm 

hiệu quả điều trị 

Tốt nhất nên 

tránh phối 

hợp. Nếu bắt 

buộc phối 

hợp, điều 

chỉnh liều 

lopinavir/riton

avir (lopinavir 

800 mg + 

ritonavir 200 

mg hai lần 

mỗi ngày hoặc 

lopinavir 400 

mg + ritonavir 

400 mg hai lần 

mỗi ngày) 

525 Lopinavir/riton

avir (ritonavir) 

Voriconazol Ritonavir cảm 

ứng CYP2C19 

(hoặc ức chế 

CYP3A4 ở 

người thiếu 

hoặc giảm hoạt 

tính CYP2C19) 

làm tăng (hoặc 

giảm) chuyển 

hóa của 

voriconazol tùy 

thuộc từng cá 

thể 

(voriconazol là 

cơ chất của cả 

Giảm (hoặc tăng) 

nồng độ 

voriconazol. 

1. Việc phối 

hợp 

voriconazol 

và ritonavir 

liều cao 

(400mg mỗi 

12 giờ) làm 

giảm rõ rệt 

nồng độ 

voriconazol, 

vì vậy, chống 

chỉ định phối 

hợp 

voriconazol 

với ritonavir ở 

mức liều này. 



 

 
 

CYP3A4 và 

CYP2C19) 

2. Việc phối 

hợp 

voriconazol 

với ritonavir 

liều thấp 

(100mg mỗi 

12 giờ) cũng 

đã cho thấy 

làm giảm 

nồng độ 

voriconazol 

mặc dù mức 

độ ít hơn so 

với liều cao 

ritonavir, vì 

vậy, nên tránh 

phối hợp 

thuốc trừ khi 

lợi ích vượt 

trội nguy cơ. 

526 Lopinavir/riton 

avir (ritonavir) 

Vardenafil Ritonavir ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

vardenafil 

Tăng nồng độ 

vardenafil trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp 

527 Lopinavir/riton 

avir (ritonavir) 

Propafenon Ritonavir ức 

chế chuyển hóa 

của propafenon 

qua CYP3A4 

và CYP2D6. 

Tăng nồng độ, dẫn 

đến tăng độc tính 

của propafenon 

(đặc biệt là loạn 

nhịp tim). 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

528 Lovastatin Saquinavir +/- 

ritonavir 

Saquinavir ức 

chế CYP3A4 

Tăng nồng độ của 

lovastatin trong 

Chống chỉ 

định phối hợp. 



 

 
 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

lovastatin 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng dẫn 

chất statin, 

thay 

lovastatin 

bằng các dẫn 

chất statin 

khác (ngoại 

trừ 

simvastatin), 

sử dụng liều 

thấp nhất có 

hiệu quả, 

atorvastatin 

không vượt 

quá 20 

mg/ngày, 

pitavastatin và 

pravastatin 

không cần 

hiệu chỉnh 

liều khi phối 

hợp. 

529 Lovastatin Posaconazol Posaconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

lovastatin 

Tăng nồng độ của 

lovastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 



 

 
 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng thuốc 

kháng nấm 

azol, thay 

posaconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 

chế mạnh 

CYP3A4) 

HOẶC 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng dẫn chất 

statin, thay 

lovastatin 

bằng các dẫn 

chất statin 

khác (ngoại 

trừ 

simvastatin). 

530 Lovastatin Voriconazol Voriconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

Tăng nồng độ của 

lovastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 



 

 
 

chuyển hóa của 

lovastatin 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng thuốc 

kháng nấm 

azol, thay 

voriconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 

chế mạnh 

CYP3A4) 

HOẶC 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng dẫn chất 

statin, thay 

lovastatin 

bằng các dẫn 

chất statin 

khác (ngoại 

trừ 

simvastatin). 



 

 
 

531 Lovastatin Mifepriston Mifepriston ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

lovastatin 

Tăng nồng độ 

lovastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

1. Chỉ bắt đầu 

sử dụng 

lovastatin sau 

khi ngừng 

mifepriston ít 

nhất 2 tuần 

HOẶC 

2. Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng dẫn chất 

statin, thay 

lovastatin 

bằng 

pravasatin, 

rosuvastatin, 

fluvastatin 

hoặc 

pitavastatin. 

532 Methadon Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

xanh 

methylen và 

methadon. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 



 

 
 

động hoặc bồn 

chồn…) 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng 

opioid, có thể 

đổi sang các 

opiod khác 

không có hoạt 

tính ức chế thu 

hồi serotonin 

(morphin, 

codein, 

oxycodon, 

buprenorphin) 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng xanh 

methylen và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 



 

 
 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

533 Methadon Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 



 

 
 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

534 Methyldopa Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Chưa rõ Tăng nguy cơ xuất 

hiện cơn tăng 

huyết áp (đau đầu, 

đánh trống ngực, 

cứng cổ) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

535 Methylergometri

n 

Sumatriptan Hiệp đồng tác 

dụng co mạch 

Co thắt mạch kéo 

dài 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Hai thuốc 

cách nhau ít 

nhất 24 giờ. 

536 Methylergometri

n 

Roxithromyci

n 

Roxithromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

Tăng nồng độ của 

methylergometrin 

trong huyết thanh, 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

làm giảm 

chuyển hóa của 

methylergometr

in 

tăng nguy cơ độc 

tính (nôn, buồn 

nôn, hoại tử đầu 

chi, thiếu máu cục 

bộ do co thắt 

mạch…) 

537 Methylergometri

n 

Voriconazol Voriconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

methylergometr

in 

Tăng nồng độ của 

methylergometrin 

trong huyết thanh, 

tăng nguy cơ độc 

tính (nôn, buồn 

nôn, hoại tử đầu 

chi, thiếu máu cục 

bộ do co thắt 

mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

538 Methylergometri

n 

Posaconazol Posaconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

methylergometr

in 

Tăng nồng độ của 

methylergometrin 

trong huyết thanh, 

tăng nguy cơ độc 

tính (nôn, buồn 

nôn, hoại tử đầu 

chi, thiếu máu cục 

bộ do co thắt 

mạch…) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

539 Methylergometr

in 

Saquinavir 

+/- ritonavir 

Saquinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

methylergometr

in 

Tăng nồng độ của 

methylergometrin 

trong huyết thanh, 

tăng nguy cơ độc 

tính (nôn, buồn 

nôn, hoại tử đầu 

chi, thiếu máu cục 

Tốt nhất nên 

tránh phối 

hợp. Đối với 

trường hợp 

điều trị băng 

huyết sau 

sinh, nếu 

không còn 



 

 
 

bộ do co thắt 

mạch…) 

thuốc khác 

thay thế ở 

người bệnh 

đang sử dụng 

saquinavir, sử 

dụng 

methylergome

trin chỉ khi lợi 

ích vượt trội 

nguy cơ và sử 

dụng liều thấp 

nhất có hiệu 

quả trong thời 

gian ngắn 

nhất. 

540 Methylphenidat Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

xanh 

methylen và 

methylphenid

at. Tốt nhất 

các thuốc này 

nên sử dụng 

cách nhau 2 

tuần. Cân 

nhắc thay đổi 

sang các thuốc 

nhóm khác có 

cùng chỉ định 

và ít có nguy 



 

 
 

cơ tương tác 

hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng xanh 

methylen và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 



 

 
 

541 Metoclopramid Rotigotin Đối kháng tác 

dụng của nhau 

Giảm hiệu quả của 

cả hai thuốc 

Chống chỉ 

định phối hợp 

542 Metoclopramid Pramipexol Đối kháng tác 

dụng của nhau 

Giảm hiệu quả của 

cả hai thuốc 

Chống chỉ 

định phối hợp 

543 Metoclopramid Piribedil Đối kháng tác 

dụng của nhau 

Giảm hiệu quả của 

cả hai thuốc 

Chống chỉ 

định phối hợp 

544 Mifepriston Simvastatin Mifepriston ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

simvastatin 

Tăng nồng độ 

simvastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

1. Chỉ bắt đầu 

sử dụng 

simvastatin 

sau khi ngừng 

mifepriston ít 

nhất 2 tuần 

HOẶC 

2. Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng dẫn chất 

statin, thay 

simvastatin 

bằng 

pravasatin, 

rosuvastatin, 

fluvastatin 

hoặc 

pitavastatin. 

545 Milnacipran Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

xanh 

methylen và 



 

 
 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

milnacriptan. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng xanh 

methylen và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 



 

 
 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

546 Minocyclin Tretinoin Hiệp đồng tăng 

độc tính 

Tăng nguy cơ tăng 

áp nội sọ lành tính 

(phù gai thị, đau 

đầu, buồn nôn và 

nôn, và rối loạn thị 

giác) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

547 Mirtazapin Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

xanh 

methylen và 

mirtazapin. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 



 

 
 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng xanh 

methylen và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

548 Moxifloxacin Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 



 

 
 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 



 

 
 

549 Moxifloxacin Piperaquin/ 

dihydroarte

misinin 

(piperaquin) 

Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 



 

 
 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

550 Moxifloxacin Sotalol Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 



 

 
 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

551 Nefopam Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Nefopam ức 

chế thu hồi 

noradrenalin 

(norepinephrin) 

và serotonin 

trên hệ thần 

kinh 

Tăng nguy cơ kích 

thích thần kinh 

trung ương (co 

giật, ảo giác và 

kích động) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

552 Nicoradil Sildenafil Hiệp đồng tăng 

nồng độ 

guanosine 

monophosphate 

(cGMP) vòng 

có dụng giãn 

mạch 

Tăng tác dụng hạ 

huyết áp nghiêm 

trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Hai thuốc 

cách nhau ít 

nhất 24 giờ. 

553 Nicoradil Vardenafil Hiệp đồng tăng 

nồng độ 

guanosine 

monophosphate 

(cGMP) vòng 

có dụng giãn 

mạch 

Tăng tác dụng hạ 

huyết áp nghiêm 

trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Hai thuốc 

cách nhau ít 

nhất 24 giờ. 

554 Nicoradil Tadalafil Hiệp đồng tăng 

nồng độ 

guanosine 

monophosphate 

(cGMP) vòng 

Tăng tác dụng hạ 

huyết áp nghiêm 

trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Hai thuốc 

cách nhau ít 

nhất 48 giờ. 



 

 
 

có dụng giãn 

mạch 

555 Nifedipin Rifampicin Rifampicin cảm 

ứng CYP3A4 

làm tăng 

chuyển hóa của 

nifedipin 

Giảm nồng độ 

nifedipin, giảm 

hiệu quả điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp 

556 Nitroglycerin Sildenafil Hiệp đồng tăng 

nồng độ 

guanosine 

monophosphate 

(cGMP) vòng 

có dụng giãn 

mạch 

Tăng tác dụng hạ 

huyết áp nghiêm 

trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Hai thuốc 

cách nhau ít 

nhất 24 giờ. 

557 Nitroglycerin Vardenafil Hiệp đồng tăng 

nồng độ 

guanosine 

monophosphate 

(cGMP) vòng 

có dụng giãn 

mạch 

Tăng tác dụng hạ 

huyết áp nghiêm 

trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Hai thuốc 

cách nhau ít 

nhất 24 giờ. 

558 Nitroglycerin Tadalafil Hiệp đồng tăng 

nồng độ 

guanosine 

monophosphate 

(cGMP) vòng 

có dụng giãn 

mạch 

Tăng tác dụng hạ 

huyết áp nghiêm 

trọng 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Hai thuốc 

cách nhau ít 

nhất 48 giờ. 

559 Esomeprazol Rilpivirin Giảm hấp thu 

rilpivirin do 

tăng pH dạ dày 

Giảm nồng độ 

rilpivirin trong 

huyết thanh, giảm 

hiệu quả điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Trong trường 

hợp thay thế 



 

 
 

bằng thuốc 

kháng H2, sử 

dụng các 

thuốc H2 ít 

nhất 12 giờ 

trước hoặc 4 

giờ sau khi 

uống 

rilpivirin. 

560 Omeprazol Rilpivirin Giảm hấp thu 

rilpivirin do 

tăng pH dạ dày 

Giảm nồng độ 

rilpivirin trong 

huyết thanh, giảm 

hiệu quả điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Trong trường 

hợp thay thế 

bằng thuốc 

kháng H2, sử 

dụng các 

thuốc H2 ít 

nhất 12 giờ 

trước hoặc 4 

giờ sau khi 

uống 

rilpivirin. 

561 Ondansetron Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 



 

 
 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

562 Ondansetron Sparfloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 



 

 
 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

563 Oxaliplatin Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 



 

 
 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 



 

 
 

564 Oxaliplatin Sparfloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 



 

 
 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

565 Oxcarbamazepin Rilpivirin Oxcarbamazepi

n cảm ứng 

CYP3A4 mạnh 

làm tăng 

chuyển hóa của 

rilpivirin 

Giảm nồng độ của 

rilpivirin trong 

huyết thanh, dẫn 

đến giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

566 Pantoprazol Rilpivirin Giảm hấp thu 

rilpivirin do 

tăng pH dạ dày 

Giảm nồng độ 

rilpivirin trong 

huyết thanh, giảm 

hiệu quả điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Trong trường 

hợp thay thế 

bằng thuốc 

kháng H2, sử 

dụng các 

thuốc H2 ít 

nhất 12 giờ 

trước hoặc 4 

giờ sau khi 

uống 

rilpivirin. 

567 Paroxetin Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

xanh 

methylen và 

tramadol. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 



 

 
 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng 

opioid, có thể 

đổi sang các 

opiod khác 

không có hoạt 

tính ức chế thu 

hồi serotonin 

(morphin, 

codein, 

oxycodon, 

buprenorphin) 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng xanh 

methylen và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 



 

 
 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

568 Paroxetin Thioridazin Paroxetin ức 

chế CYP2D6 

làm giảm 

chuyển hóa của 

thioridazin 

Tăng nồng độ 

thioridazin, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp 

569 Peginterferon- 

alpha (2a hoặc 

2b) 

Telbivudin Chưa rõ Tăng nguy cơ 

viêm thần kinh 

ngoại vi liên quan 

đến telbivudin. 

Chống chỉ 

định phối hợp 

570 Perindopril Sacubitril/val 

sartan 

(sacubitril) 

Tăng tích lũy 

bradykinin gây 

phù mạch 

Tăng nguy cơ phù 

mạch 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Chỉ bắt đầu sử 

dụng 

Sacubitril/vals

artan 



 

 
 

(sacubitril) 

sau khi ngừng 

perindopril ít 

nhất 36 giờ. 

571 Pethidin Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

xanh 

methylen và 

pethidin. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng 

opioid, có thể 

đổi sang các 

opiod khác 

không có hoạt 

tính ức chế thu 

hồi serotonin 

(morphin, 

codein, 



 

 
 

oxycodon, 

buprenorphin) 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng xanh 

methylen và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 



 

 
 

572 Phenobarbital Praziquantel Phenobarbital 

cảm ứng 

CYP3A4 mạnh 

làm tăng 

chuyển hóa của 

praziquantel 

Giảm nồng độ của 

praziquantel trong 

huyết thanh, dẫn 

đến giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

573 Phenobarbital Rilpivirin Phenobarbital 

cảm ứng 

CYP3A4 mạnh 

làm tăng 

chuyển hóa của 

rilpivirin 

Giảm nồng độ của 

rilpivirin trong 

huyết thanh, dẫn 

đến giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

574 Phenobarbital Voriconazol Phenobarbital 

cảm ứng 

CYP3A4 mạnh 

làm tăng 

chuyển hóa của 

voriconazol 

Giảm nồng độ của 

voriconazol trong 

huyết thanh, dẫn 

đến giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

575 Phenobarbital Ranolazin Phenobarbital 

cảm ứng 

CYP3A4 và P-

gp làm tăng 

chuyển hóa của 

ranolazin và 

thải trừ của 

ranolazin. 

Giảm nồng độ 

ranolazin trong 

huyết thanh, giảm 

hiệu quả điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp 

576 Phenylephrin (sử 

dụng đường 

uống) 

Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Tăng tích lũy 

noradrenalin 

(norepinephrin) 

Tăng nguy cơ xuất 

hiện cơn tăng 

huyết áp (đau đầu, 

đánh trống ngực, 

cứng cổ, tăng 

huyết áp) 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

phenylephrin 

sử dụng 

đường uống 

đồng thời 



 

 
 

hoặc trong 

vòng 14 ngày 

trước đó có sử 

dụng xanh 

methylen. 

2. Đối với 

phenylephrin 

sử dụng 

đường tiêm, 

cần sử dụng 

rất thận trọng 

trên bệnh 

nhân đang 

dùng xanh 

methylen 

trong điều 

kiện giám sát 

huyết áp chặt 

chẽ. 

577 Phenytoin Praziquantel Phenytoin cảm 

ứng CYP3A4 

mạnh làm tăng 

chuyển hóa của 

praziquantel 

Giảm nồng độ của 

praziquantel trong 

huyết thanh, dẫn 

đến giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

578 Phenytoin Rilpivirin Phenytoin cảm 

ứng CYP3A4 

mạnh làm tăng 

chuyển hóa của 

rilpivirin 

Giảm nồng độ của 

rilpivirin trong 

huyết thanh, dẫn 

đến giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

579 Phenytoin Ranolazin Phenytoin cảm 

ứng CYP3A4 

và P-gp làm 

Giảm nồng độ 

ranolazin trong 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

tăng chuyển 

hóa của 

ranolazin và 

thải trừ của 

ranolazin. 

huyết thanh, giảm 

hiệu quả điều trị 

580 Piperaquin/di 

hydroartemisini

n (piperaquin) 

Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 



 

 
 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

581 Piperaquin/dihy

droartemisinin 

(piperaquin) 

Sotalol Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 



 

 
 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

582 Piperaquin/dihy

droartemisinin 

(piperaquin) 

Saquinavir 

+/- ritonavir 

Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 



 

 
 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

583 Piperaquin/dihy

droartemisinin 

(piperaquin) 

Sparfloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 



 

 
 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

584 Piribedil Sulpirid Đối kháng tác 

dụng của nhau 

Giảm hiệu quả của 

cả hai thuốc 

Chống chỉ 

định phối hợp 

585 Posaconazol Simvastatin Posaconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

simvastatin 

Tăng nồng độ của 

simvastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng thuốc 



 

 
 

kháng nấm 

azol, thay 

posaconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 

chế mạnh 

CYP3A4) 

HOẶC 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng dẫn chất 

statin, thay 

simvastatin 

bằng các dẫn 

chất statin 

khác (ngoại 

trừ 

lovastatin). 

586 Posaconazol Ticagrelor Posaconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ticagrelor 

Tăng nồng độ của 

ticagrelor trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ xuất huyết 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

Trong trường 



 

 
 

hợp bắt buộc 

sử dụng thuốc 

kháng nấm 

azol, thay 

posaconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 

chế mạnh 

CYP3A4). 

587 Posaconazol Ranolazin Posaconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ranolazin 

Tăng nồng độ 

ranolazin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng thuốc 

kháng nấm 

azol, thay 

posaconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 



 

 
 

chế mạnh 

CYP3A4). 

588 Posaconazol Tolvaptan Posaconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

tolvaptan 

Tăng nồng độ 

tolvaptan trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

không mong muốn 

(tăng nồng độ natri 

huyết thanh, đa 

niệu, khát nước, 

giảm thể tích tuần 

hoàn...) 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng thuốc 

kháng nấm 

azol, thay 

posaconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 

chế mạnh 

CYP3A4). 

589 Posaconazol Quetiapin Posaconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

quetiapin 

Tăng nồng độ của 

quetiapin, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 



 

 
 

tương tác hơn: 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng thuốc 

kháng nấm 

azol, thay 

posaconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 

chế mạnh 

CYP3A4). 

590 Pramipexol Sulpirid Đối kháng tác 

dụng của nhau 

Giảm hiệu quả của 

cả hai thuốc 

Chống chỉ 

định phối hợp 

591 Praziquantel Rifampicin Rifampicin cảm 

ứng CYP3A4 

làm tăng 

chuyển hóa của 

praziquantel 

Giảm nồng độ của 

praziquantel trong 

huyết thanh, dẫn 

đến giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Với 

rifampicin, 

chỉ bắt đầu sử 

dụng 

praziquantel 

sau khi ngừng 

rifampicin ít 

nhất 4 tuần. 

Rifampicin có 

thể sử dụng lại 

sau 1 ngày 

dừng 

praziquantel. 



 

 
 

592 Propafenon Saquinavir/rit

onavir 

(ritonavir) 

Ritonavir ức 

chế chuyển hóa 

của propafenon 

qua CYP3A4 

và CYP2D6. 

Tăng nồng độ, dẫn 

đến tăng độc tính 

của propafenon 

(đặc biệt là loạn 

nhịp tim). 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

593 Pseudoephedrin 

(sử dụng đường 

uống) 

Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Tăng tích lũy 

noradrenalin 

(norepinephrin) 

Tăng nguy cơ xuất 

hiện cơn tăng 

huyết áp (đau đầu, 

đánh trống ngực, 

cứng cổ, tăng 

huyết áp) 

Chống chỉ 

định sử dụng 

pseudoephedr

in (sử dụng 

đường uống) 

đồng thời 

hoặc trong 

vòng 14 ngày 

trước đó có sử 

dụng xanh 

methylen. 

594 Quetiapin Saquinavir 

+/- ritonavir 

Saquinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

quetiapin 

Tăng nồng độ của 

quetiapin, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Tốt nhất nên 

tránh phối 

hợp. Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng 

saquinavir, 

giảm liều 

quetiapin còn 

1/6 liều so với 

liều bình 

thường. 

595 Quetiapin Voriconazol Voriconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

Tăng nồng độ của 

quetiapin, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 



 

 
 

chuyển hóa của 

quetiapin 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng thuốc 

kháng nấm 

azol, thay 

voriconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 

chế mạnh 

CYP3A4). 

596 Quinapril Sacubitril/vals

artan 

(sacubitril) 

Tăng tích lũy 

bradykinin gây 

phù mạch 

Tăng nguy cơ phù 

mạch 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Chỉ bắt đầu sử 

dụng 

Sacubitril/vals

artan 

(sacubitril) 

sau khi ngừng 

quinapril ít 

nhất 36 giờ. 

597 Rabeprazol Rilpivirin Giảm hấp thu 

rilpivirin do 

tăng pH dạ dày 

Giảm nồng độ 

rilpivirin trong 

huyết thanh, giảm 

hiệu quả điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Trong trường 

hợp thay thế 



 

 
 

bằng thuốc 

kháng H2, sử 

dụng các 

thuốc H2 ít 

nhất 12 giờ 

trước hoặc 4 

giờ sau khi 

uống 

rilpivirin. 

598 Ramipril Sacubitril/vals

artan 

(sacubitril) 

Tăng tích lũy 

bradykinin gây 

phù mạch 

Tăng nguy cơ phù 

mạch 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Chỉ bắt đầu sử 

dụng 

Sacubitril/vals

artan 

(sacubitril) 

sau khi ngừng 

ramipril ít 

nhất 36 giờ. 

599 Ranolazin Saquinavir +/- 

ritonavir 

Saquinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ranolazin 

Tăng nồng độ 

ranolazin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp 

600 Ranolazin Voriconazol Voriconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ranolazin 

Tăng nồng độ 

ranolazin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 



 

 
 

tương tác hơn: 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng thuốc 

kháng nấm 

azol, thay 

voriconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 

chế mạnh 

CYP3A4). 

601 Ranolazin Rifampicin Rifampicin cảm 

ứng CYP3A4 

và P-gp làm 

tăng chuyển 

hóa của 

ranolazin và 

thải trừ của 

ranolazin. 

Giảm nồng độ 

ranolazin trong 

huyết thanh, giảm 

hiệu quả điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp 

602 Rifampicin Rilpivirin Rifampicin cảm 

ứng CYP3A4 

làm tăng 

chuyển hóa của 

rilpivirin 

Giảm nồng độ của 

rilpivirin trong 

huyết thanh, dẫn 

đến giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

603 Rifampicin Voriconazol Rifampicin cảm 

ứng CYP3A4 

làm tăng 

chuyển hóa của 

voriconazol 

Giảm nồng độ của 

voriconazol trong 

huyết thanh, dẫn 

đến giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng 



 

 
 

voriconazol, 

cân nhắc thay 

đổi phác đồ 

chống lao cho 

bệnh nhân. 

604 Rifampicin Sofosbuvir Rifampicin cảm 

ứng P-gp làm 

tăng thải trừ của 

sofusbuvir 

Giảm nồng độ của 

sofosbuvir trong 

huyết thanh, dẫn 

đến giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp 

605 Rifampicin Saquinavir +/- 

ritonavir 

Rifampicin cảm 

ứng CYP3A4 

làm tăng 

chuyển hóa của 

saquinavir 

Giảm nồng độ 

saquinavir trong 

huyết thanh, giảm 

hiệu quả điều trị 

Chống chỉ 

định phối hợp 

606 Rosuvastatin Sofosbuvir/le

dipasvir 

(ledipasvir) 

Ledipasvir ức 

chế BCRP và P-

gp làm giảm 

thải trừ 

rosuvastatin 

khỏi cơ thể 

Tăng nồng độ 

rosuvastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp 

607 Rotigotin Sulpirid Đối kháng tác 

dụng của nhau 

Giảm hiệu quả của 

cả hai thuốc 

Chống chỉ 

định phối hợp 

608 Sacubitril/valsart

an (sacubitril) 

Trandolapril Tăng tích lũy 

bradykinin gây 

phù mạch 

Tăng nguy cơ phù 

mạch 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Chỉ bắt đầu sử 

dụng 

Sacubitril/vals

artan 

(sacubitril) 

sau khi ngừng 



 

 
 

trandolapril ít 

nhất 36 giờ. 

609 Sacubitril/valsart

an (sacubitril) 

Zofenopril Tăng tích lũy 

bradykinin gây 

phù mạch 

Tăng nguy cơ phù 

mạch 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Chỉ bắt đầu sử 

dụng 

Sacubitril/vals

artan 

(sacubitril) 

sau khi ngừng 

zofenopril ít 

nhất 36 giờ. 

610 Saquinavir +/- 

ritonavir 

Simvastatin Saquinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

simvastatin 

Tăng nồng độ của 

simvastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng dẫn 

chất statin, 

thay 

simvastatin 

bằng các dẫn 

chất statin 

khác (ngoại 

trừ lovastatin) 

sử dụng liều 

thấp nhất có 

hiệu quả, 

atorvastatin 

không vượt 

quá 20 

mg/ngày, 

pitavastatin và 



 

 
 

pravastatin 

không cần 

hiệu chỉnh 

liều khi phối 

hợp. 

611 Saquinavir +/- 

ritonavir 

Ticagrelor Saquinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ticagrelor 

Tăng nồng độ của 

ticagrelor trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ xuất huyết 

Chống chỉ 

định phối hợp 

612 Saquinavir +/- 

ritonavir 

Tolvaptan Saquinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

tolvaptan 

Tăng nồng độ 

tolvaptan trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

không mong muốn 

(tăng nồng độ natri 

huyết thanh, đa 

niệu, khát nước, 

giảm thể tích tuần 

hoàn...) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

613 Saquinavir +/- 

ritonavir 

Sildenafil Saquinavir ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

sildenafil 

Tăng nồng độ 

sildenafil trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(hạ huyết áp, ngất, 

rối loạn thị giác) 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

trong trường 

hợp sử dụng 

sildenafil điều 

trị tăng áp 

động mạch 

phổi. 

2. Trong 

trường hợp sử 

dụng 

sildenafil điều 



 

 
 

trị rối loạn 

cương dương, 

liều sildenafil 

không vượt 

quá 25 mg 

mỗi 48 giờ ở 

người đang sử 

dụng 

saquinavir. 

614 Saquinavir/ritona

vir (ritonavir) 

Vardenafil Ritonavir ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

vardenafil 

Tăng nồng độ 

vardenafil trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối hợp 

615 Saquinavir/rito

navir (ritonavir) 

Voriconazol Ritonavir cảm 

ứng CYP2C19 

(hoặc ức chế 

CYP3A4 ở 

người thiếu 

hoặc giảm hoạt 

tính CYP2C19) 

làm tăng (hoặc 

giảm) chuyển 

hóa của 

voriconazol tùy 

thuộc từng cá 

thể 

(voriconazol là 

cơ chất của cả 

CYP3A4 và 

CYP2C19) 

Giảm (hoặc tăng) 

nồng độ 

voriconazol. 

1. Việc phối 

hợp 

voriconazol 

và ritonavir 

liều cao 

(400mg mỗi 

12 giờ) làm 

giảm rõ rệt 

nồng độ 

voriconazol, 

vì vậy, chống 

chỉ định phối 

hợp 

voriconazol 

với ritonavir ở 

mức liều này. 

2. Việc phối 

hợp 



 

 
 

voriconazol 

với ritonavir 

liều thấp 

(100mg mỗi 

12 giờ) cũng 

đã cho thấy 

làm giảm 

nồng độ 

voriconazol 

mặc dù mức 

độ ít hơn so 

với liều cao 

ritonavir, vì 

vậy, nên tránh 

phối hợp 

thuốc trừ khi 

lợi ích vượt 

trội nguy cơ. 

616 Sertralin Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

xanh 

methylen và 

doxylamin. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 



 

 
 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng xanh 

methylen và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 



 

 
 

617 Sevofluran Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 



 

 
 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

618 Sevofluran Sparfloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 



 

 
 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

619 Simvastatin Voriconazol Voriconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

simvastatin 

Tăng nồng độ của 

simvastatin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng thuốc 

kháng nấm 

azol, thay 

voriconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 

chế mạnh 

CYP3A4) 

HOẶC 

- Trong 

trường hợp 



 

 
 

bắt buộc sử 

dụng dẫn chất 

statin, thay 

simvastatin 

bằng các dẫn 

chất statin 

khác (ngoại 

trừ 

lovastatin). 

620 Sotalol Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 



 

 
 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

621 Sotalol Sparfloxacin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 



 

 
 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

622 Sparfloxacin Sulpirid Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 



 

 
 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

623 Sparfloxacin Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 



 

 
 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

624 Sulpirid Thioridazin Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở các bệnh 

nhân có hội 

chứng QT kéo 

dài do di 

truyền hoặc 

mắc phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 



 

 
 

khác, tốt nhất 

nên tránh phối 

hợp các thuốc 

này. Trong 

trường hợp 

cần thiết phối 

hợp, cần đánh 

giá cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu tố 

nguy cơ trên 

từng bệnh 

nhân, đặc biệt 

là rối loạn 

điện giải (hạ 

kali máu, hạ 

magie máu, hạ 

calci máu), 

nhịp tim 

chậm, nữ giới 

trước khi 

quyết định kê 

đơn. 

625 Sumatriptan Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

xanh 

methylen và 

sumatriptan. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 



 

 
 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng xanh 

methylen và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 



 

 
 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

626 Tamoxifen Warfarin Tamoxifen ức 

chế CYP2C9 

làm giảm 

chuyển hóa của 

warfarin 

Tăng nguy cơ xuất 

huyết 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

ở bệnh nhân 

sử dụng 

tamoxifen dự 

phòng tiên 

phát ung thư 

vú. 

2. Ở bệnh 

nhân ung thư 

vú, nên cân 

nhắc sử dụng 

heparin trọng 

lượng phân tử 

thấp (LMWH) 

hoặc các 

thuốc chống 

đông đường 

uống tác động 

trực tiếp 

(DOAC) thay 

thế 

acenocoumar

ol để điều trị 

thuyên tắc 

tĩnh mạch do 



 

 
 

huyết khối. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng đồng 

thời 

tamoxifen với 

acenocoumar

ol, cần giảm 

liều 

acenocoumar

ol và theo dõi 

chặt chẽ bệnh 

nhân. 

627 Tetracyclin Tretinoin Hiệp đồng tăng 

độc tính 

Tăng nguy cơ tăng 

áp nội sọ lành tính 

(phù gai thị, đau 

đầu, buồn nôn và 

nôn, và rối loạn thị 

giác) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

628 Ticagrelor Voriconazol Voriconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ticagrelor 

Tăng nồng độ của 

ticagrelor trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ xuất huyết 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng thuốc 

kháng nấm 



 

 
 

azol, thay 

voriconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 

chế mạnh 

CYP3A4). 

629 Tigecyclin Tretinoin Hiệp đồng tăng 

độc tính 

Tăng nguy cơ tăng 

áp nội sọ lành tính 

(phù gai thị, đau 

đầu, buồn nôn và 

nôn, và rối loạn thị 

giác) 

Chống chỉ 

định phối hợp 

630 Tolvaptan Voriconazol Voriconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

tolvaptan 

Tăng nồng độ 

tolvaptan trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

không mong muốn 

(tăng nồng độ natri 

huyết thanh, đa 

niệu, khát nước, 

giảm thể tích tuần 

hoàn...) 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn: 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng thuốc 

kháng nấm 

azol, thay 

voriconazol 

bằng 

fluconazol 



 

 
 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, 

có tác dụng ức 

chế mạnh 

CYP3A4). 

631 Tramadol Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

xanh 

methylen và 

tramadol. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

Trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng 

opioid, có thể 

đổi sang các 

opiod khác 

không có hoạt 

tính ức chế thu 

hồi serotonin 

(morphin, 



 

 
 

codein, 

oxycodon, 

buprenorphin) 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng xanh 

methylen và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 



 

 
 

632 Trazodon Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

xanh 

methylen và 

trazodon. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử 

dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng xanh 

methylen và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 



 

 
 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

633 Venlafaxin Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch) 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ hội 

chứng serotonin 

(sốt cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất phối 

hợp, rung giật cơ, 

cứng cơ, co giật, 

nhịp tim nhanh, 

tăng huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử dụng 

đồng thời 

xanh 

methylen và 

venlafaxin. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên 

sử dụng cách 

nhau 2 tuần. 

Cân nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác hơn. 



 

 
 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài ngày 

hoặc khẩn cấp 

bằng xanh 

methylen và 

không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích và 

nguy cơ xảy ra 

hội chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội nguy 

cơ, vẫn có thể 

sử dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc biệt 

trong tháng 

đầu tiên sử 

dụng đồng 

thời 2 thuốc. 

BẢNG 3.2. DANH MỤC TƯƠNG TÁC THUỐC THEO NHÓM ĐẶC TÍNH 

DƯỢC LÝ. 

STT Tên thuốc/ nhóm thuốc 1 Tên thuốc/ nhóm thuốc 2 



 

 
 

1 

Các thuốc ức chế monoamine oxidase 

(IMAO) (xanh methylen, linezolid, 

furazolidon) 

Các thuốc làm tăng nồng độ serotonin: 

Các thuốc chống trầm cảm ba vòng (TCA): 

amitriptylin, clomipramin. 

Các thuốc ức chế tái thu hồi chọn lọc serotonin 

(SSRI): paroxetin, fluvoxamin, fluoxetin, 

sertralin, citalopram, escitalopram, 

venlafaxin, duloxetin. 

Dẫn chất triptan: sumatriptan 

Opioid:pethidin, tramadol, fentanyl, 

dextromethorphan, methadon 

Các thuốc khác: trazodon, bupropion, 

mirtazapin, methylphenidat, milnacipran, 

carbamazepin, doxylamin 

2 
IMAO (xanh methylen, linezolid, 

furazolidon)  

Levodopa/carbi dopa +/- entacapon 

3 
IMAO (xanh methylen, linezolid, 

furazolidon)  

Methyldopa 

4 
IMAO (xanh methylen, linezolid, 

furazolidon)  

Thuốc cường giao cảm tác động gián tiếp sử 

dụng đường uống (ephedrin, pseudoephedrin, 

phenylephrin) 

5 
IMAO (xanh methylen, linezolid, 

furazolidon)  

Nefopam 

6 
Kháng sinh tetracyclin (tetracyclin, 

doxycyclin, minocyclin, tigecyclin)  

Dẫn chất retinoid (acitretin, tretinoin, 

isotretinoin) 

7 
Thuốc chống viêm không có cấu trúc 

steroid (NSAID)1
 

Ketorolac 

8 
Dẫn chất nitrat (nitroglycerin, isosorbid 

mononitrat, isosorbid dinitrat, nicoradil)  

Thuốc ức chế PDE-5 (sildenafil, vardenafil, 

tadalafil) 

9 Thuốc ức chế enzym chuyển2
 Sacubitril/valsar tan (sacubitril) 

10 
Alcaloid nấm cựa gà (dihydroergotamin, 

ergotamin, ergometrin, methylergometrin)  

Thuốc nhóm triptan (sumatriptan) 

11 Thuốc tránh thai bản chất hormon5
 Acid tranexamic 



 

 
 

12 Thuốc cản quang iod7
 Metformin 

13 Thuốc gây kéo dài khoảng QT4
 Thuốc gây kéo dài khoảng QT4 

14 
Thuốc ức chế enzym chuyển2 hoặc thuốc 

đối kháng thụ thể AT13
 

Aliskiren 

15 
Thuốc đối kháng thụ thể dopamin (sulpirid, 

metoclopramid)  

Thuốc chủ vận dopamin điều trị Parkinson 

(levodopa/ carbidopa +/- entacapon, rotigotin, 

pramipexol, piribedil, bromocriptin) 

16 Dẫn chất statin (simvastatin, lovastatin)  

Thuốc ức chế mạnh CYP3A4 (clarithromycin, 

erythromycin, các thuốc ức chế protease điều 

trị HIV6, boceprevir, itraconazol, posaconazol, 

voriconazol) 

17 Dẫn chất statin (simvastatin, lovastatin)  Danazol 

18 
Dẫn chất statin (simvastatin, atorvastatin, 

lovastatin, pitavastatin)  

Ciclosporin 

19 Dẫn chất statin (simvastatin, lovastatin)  Mifepriston 

20 

Alcaloid nấm cựa gà (dihydroergota min, 

ergotamin, ergometrin, methylergomet 

rin) 

Thuốc ức chế mạnh CYP3A4 (các thuốc ức 

chế protetase điều trị HIV6, clarithromycin, 

erythromycin, roxithromycin, itraconazol, 

posaconazol, voriconazol, boceprevir) 

21 Ivabradin  

Thuốc ức chế mạnh CYP3A4 (các thuốc ức 

chế protetase điều trị HIV6, clarithromycin, 

erythromycin, itraconazol, posaconazol, 

voriconazol, boceprevir) hoặc trung bình 

(diltiazem, verapamil) 

22 Ticagrelor  

Thuốc ức chế mạnh CYP3A4 (clarithromycin, 

itraconazol, posaconazol, voriconazol, các 

thuốc ức chế protetase điều trị HIV6) 

23 Ranolazin  

Thuốc ức chế mạnh CYP3A4 (clarithromycin, 

itraconazol, posaconazol, voriconazol, các 

thuốc ức chế protetase điều trị HIV6) 



 

 
 

24 Tolvaptan 

Thuốc ức chế mạnh CYP3A4 (clarithromycin, 

itraconazol, posaconazol, voriconazol, các 

thuốc ức chế protetase điều trị HIV6) 

25 
Thuốc chẹn kênh canxi (lercanidipin, 

felodipin) 

Thuốc ức chế mạnh CYP3A4 (clarithromycin, 

itraconazol, posaconazol, voriconazol, các 

thuốc ức chế protetase điều trị HIV6) 

26 Lercanidipin  Ciclosporin 

27 Domperidon  

Thuốc ức chế mạnh CYP3A4 (erythronycin, 

clarithromycin, itraconazol, posaconazol, 

voriconazol, các thuốc ức chế protetase điều trị 

HIV6) 

28 Vardenafil  

Thuốc ức chế mạnh CYP3A4 (itraconazol, 

ritonavir, indinavir) 

29 Amiodaron  

Các thuốc ức chế protease điều trị HIV 

(ritonavir, indinavir, saquinavir) 

30 Alfuzosin 

Các thuốc ức chế protetase điều trị HIV6, 

boceprevir 

31 Propafenon  Ritonavir 

32 Quetiapin 

Thuốc ức chế mạnh CYP3A4 (clarithromycin, 

itraconazol, posaconazol, voriconazol, các 

thuốc ức chế protetase điều trị HIV6) 

33 Alprazolam  Indinavir +/- ritonavir 

34 Everolimus  

Thuốc ức chế mạnh CYP3A4 và P-gp 

(ritonavir, clarithromcyin, itraconazol) 

35 Sildenafil Các thuốc ức chế protease điều trị HIV6 

36 Irinotecan  Itraconazol 

37 Saquinavir/ritonavir  

Kháng sinh macrolid (erythromycin, 

clarithromycin) 

38 Colchicin  

Thuốc ức chế mạnh CYP3A4 (indinavir, 

saquinavir, posaconazol, voriconazol, 

boceprevir, roxithromycin) hoặc P-gp 

(ranolazin, verapamil, amiodaron, 



 

 
 

carvedilol, diltiazem, sunitinib, nilotinib, 

ciclosporin) hoặc cả hai (clarithromycin, 

erythromycin, itraconazol, ritonavir) 

39 Agomelatin, tizanidin, duloxetin  

Thuốc ức chế CYP1A2 mạnh (ciprofloxacin, 

fluvoxamin) 

40 Thioridazin  Paroxetin 

41 Dextromethorp han  SSRI (paroxetin, fluoxetin) 

42 Repaglinid  Gemfibrozil 

43 Tamoxifen 

Thuốc chống đông kháng vitamin K 

(acenocoumarol, warfarin) 

44 Praziquantel  

Thuốc cảm ứng mạnh CYP3A4 (rifampicin, 

carbamazepin, phenobarbital, phenytoin) 

45 Rilpivirin 

Thuốc cảm ứng mạnh CYP3A4 (rifampicin, 

carbamazepin, oxcarbamazepin , phenytoin, 

dexamethason, phenobarbital) 

46 Voriconazol  

Thuốc cảm ứng mạnh CYP3A4 (rifampicin, 

carbamazepin, phenobarbital) 

47 Daclatasvir  

Thuốc cảm ứng mạnh CYP3A4 (rifampicin, 

carbamazepin, phenytoin, enzalutamid, 

phenobarbital) 

48 Delamanid  

Thuốc cảm ứng mạnh CYP3A4 (rifampicin, 

carbamazepin, phenytoin, enzalutamid) 

49 Artemether/lumefantrin  

Thuốc cảm ứng mạnh CYP3A4 (rifampicin, 

carbamazepin, phenytoin, enzalutamid, 

phenobarbital) 

50 Grazoprevir/elbasvir  

Thuốc cảm ứng mạnh CYP3A4 

(carbamazepin, phenytoin, efavirenz, 

enzalutamid, phenobarbital) 

51 Ranolazin  

Thuốc cảm ứng mạnh CYP3A4 (rifampicin, 

carbamazepin, phenytoin, phenobarbital) 



 

 
 

52 

Thuốc ức chế protease (lopinavir, 

atazanavir, saquinavir, darunavir, 

indinavir) 

Rifampicin 

53 Nifedipin Rifampicin 

54 Voriconazol  Efavirenz 

55 Voriconazol  Ritonavir 

56 Glibenclamid  Bosentan 

57 Ciclosporin  Bosentan 

58 
Dẫn chất fluorouracil (capecitabin, 

fluorouracil, tegafur)  

Brivudin 

59 Dabigatran  Itraconazol 

60 Sofosbuvir Rifampicin 

61 
Dẫn chất statin (simvastatin, lovastatin, 

atorvastatin, fluvastatin, pravastatin)  

Gemfibrozil 

62 Grazoprevir/elbasvir (grazoprevir)  

Các thuốc ức chế OATP1B1/3 (rifampicin, 

atazanavir, darunavir, lopinavir, saquinavir, 

ciclosporin, eltrombopag) 

63 Rosuvastatin  Sofosbuvir/ledi pasvir (ledipasvir) 

64 
Kali clorid (dạng uống giải phóng kéo 

dài) 

Thuốc kháng cholinergic (atropin, hyoscin 

butylbromid, hyoscyamin, trihexyphenidyl, 

solifenacin, clidinium, oxybutynin) 

65 Rilpivirin 

Các thuốc ức chế bơm proton (lansoprazol, 

omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, 

dexlansoprazol, esomeprazol) 

66 

Dung dịch chứa calci (calci glubionat, 

calci clorid, calci gluconat) sử dụng 

đường tĩnh mạch và dịch truyền chứa 

calci (dung dịch Ringer lactat, dung dịch 

nuôi dưỡng đường tĩnh mạch...) 

Ceftriaxon 

67 Brentuximab Bleomycin 

68 Peginterferon- alpha (2a hoặc 2b)  Telbivudin 

 



 

 
 

ST

T 

Tên thuốc/ nhóm 

thuốc 1 

Tên thuốc/ 

nhóm thuốc 2 

Cơ chế Hậu quả Xử trí 

1 Các thuốc ức chế 

monoamine 

oxidase (IMAO) 

(xanh methylen, 

linezolid, 

furazolidon) 

Các thuốc làm 

tăng nồng độ 

serotonin: 

Các thuốc chống 

trầm cảm ba 

vòng (TCA): 

amitriptylin, 

clomipramin. 

Các thuốc ức chế 

tái thu hồi chọn 

lọc serotonin 

(SSRI): 

paroxetin, 

fluvoxamin, 

fluoxetin, 

sertralin, 

citalopram, 

escitalopram, 

venlafaxin, 

duloxetin. 

Dẫn chất triptan: 

sumatriptan 

Opioid:pethidin, 

tramadol, 

fentanyl, 

dextromethorp

han, methadon 

Các thuốc khác: 

trazodon, 

bupropion, 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin. 

Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển 

hóa của thuốc, 

xuất hiện chậm 

sau 5 - 10 ngày. 

Tăng nguy cơ 

hội chứng 

serotonin (sốt 

cao, rối loạn 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất 

phối hợp, rung 

giật cơ, cứng cơ, 

co giật, nhịp tim 

nhanh, tăng 

huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng 

tránh sử 

dụng đồng 

thời các 

thuốc IMAO 

và các thuốc 

làm tăng 

nồng độ 

serotonin. 

Tốt nhất các 

thuốc này 

nên sử dụng 

cách nhau 2 

tuần (hoặc 5 

tuần với 

fluoxetin). 

Cân nhắc 

thay đổi sang 

các thuốc 

nhóm khác 

có cùng chỉ 

định và ít có 

nguy cơ 

tương tác 

hơn. Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng opioid, 

có thể đổi 

sang các 



 

 
 

mirtazapin, 

methylphenidat

, milnacipran, 

carbamazepin, 

doxylamin 

opiod khác 

không có 

hoạt tính ức 

chế thu hồi 

serotonin 

(morphin, 

codein, 

oxycodon, 

buprenorphi

n) 

2. Trong hợp 

không thể trì 

hoãn điều trị 

được 2 tuần, 

bắt buộc sử 

dụng dài 

ngày hoặc 

khẩn cấp 

bằng các 

thuốc IMAO 

và không có 

thuốc khác 

thay thế, cân 

bằng lợi ích 

và nguy cơ 

xảy ra hội 

chứng 

serotonin. 

Nếu lợi ích 

vượt trội 

nguy cơ, vẫn 

có thể sử 



 

 
 

dụng đồng 

thời nhưng 

cần giám sát 

chặt chẽ chặt 

chẽ bệnh 

nhân, đặc 

biệt trong 

tháng đầu 

tiên sử dụng 

đồng thời 2 

thuốc. 

Lưu ý: xanh 

methylen sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch. 

2 IMAO (xanh 

methylen, linezolid, 

furazolidon) 

Levodopa/carbi 

dopa +/- 

entacapon 

Tăng tích lũy 

noradrenalin 

(norepinephrin

) và dopamin. 

Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển 

hóa của thuốc, 

xuất hiện chậm 

sau 5 - 10 ngày. 

Tăng nguy cơ 

xuất hiện cơn 

tăng huyết áp 

(đau đầu, đánh 

trống ngực, cứng 

cổ, tăng huyết 

áp) 

Chống chỉ 

định sử dụng 

levodopa/car

bidopa đồng 

thời hoặc 

trong vòng 

14 ngày 

trước đó có 

sử dụng 

IMAO. 

Lưu ý: xanh 

methylen sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch. 



 

 
 

3 IMAO (xanh 

methylen, linezolid, 

furazolidon) 

Methyldopa Chưa rõ. Tác 

dụng ức chế 

MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển 

hóa của thuốc, 

xuất hiện chậm 

sau 5 

- 10 ngày. 

Tăng nguy cơ 

xuất hiện cơn 

tăng huyết áp 

(đau đầu, đánh 

trống ngực, cứng 

cổ) 

Chống chỉ 

định phối 

hợp. 

Lưu ý: xanh 

methylen sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch. 

4 IMAO (xanh 

methylen, linezolid, 

furazolidon) 

Thuốc cường 

giao cảm tác 

động gián tiếp sử 

dụng đường 

uống (ephedrin, 

pseudoephedrin, 

phenylephrin) 

Tăng tích lũy 

noradrenalin 

(norepinephrin

). Tác dụng ức 

chế MAO của 

furazolidon do 

chất chuyển 

hóa của thuốc, 

xuất hiện chậm 

sau 5 

- 10 ngày. 

Tăng nguy cơ 

xuất hiện cơn 

tăng huyết áp 

(đau đầu, đánh 

trống ngực, cứng 

cổ, tăng huyết 

áp) 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

thuốc cường 

giao cảm tác 

động gián 

tiếp 

(ephedrin, 

pseudoephe

drin, 

phenylephri

n) sử dụng 

đường uống 

đồng thời 

hoặc trong 

vòng 14 

ngày trước 

đó có sử 

dụng IMAO. 

2. Đối với 

các thuốc 

cường giao 

cảm sử dụng 

đường tiêm, 



 

 
 

cần sử dụng 

rất thận 

trọng trên 

bệnh nhân 

đang dùng 

IMAO trong 

điều kiện 

giám sát 

huyết áp chặt 

chẽ. 

Lưu ý: xanh 

methylen sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch. 

5 IMAO (xanh 

methylen, linezolid, 

furazolidon) 

Nefopam Nefopam ức 

chế thu hồi 

noradrenalin 

(norepinephrin

) và serotonin 

trên hệ thần 

kinh. Tác dụng 

ức chế MAO 

của furazolidon 

do chất chuyển 

hóa của thuốc, 

xuất hiện chậm 

sau 5 - 10 ngày. 

Tăng nguy cơ 

kích thích thần 

kinh trung ương 

(co giật, ảo giác 

và kích động) 

Chống chỉ 

định phối 

hợp. 

Lưu ý: xanh 

methylen sử 

dụng đường 

tiêm tĩnh 

mạch. 

6 Kháng sinh 

tetracyclin 

(tetracyclin, 

doxycyclin, 

Dẫn chất retinoid 

(acitretin, 

tretinoin, 

isotretinoin) 

Hiệp đồng tăng 

độc tính 

Tăng nguy cơ 

tăng áp nội sọ 

lành tính (phù 

gai thị, đau đầu, 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 



 

 
 

minocyclin, 

tigecyclin) 

buồn nôn và nôn, 

và rối loạn thị 

giác) 

7 Thuốc chống viêm 

không có cấu trúc 

steroid (NSAID)1 

Ketorolac Hiệp đồng tác 

dụng kích ứng 

đường tiêu hóa 

Tăng nguy cơ 

xuất huyết tiêu 

hóa nghiêm 

trọng (sử dụng 

đồng thời 

ketorolac với 1 

NSAID khác 

làm tăng nguy cơ 

xuất huyết tiêu 

hóa gấp 5 lần so 

với phối hợp 2 

NSAID khác) 

Chống chỉ 

định phối 

hợp. Cần đặc 

biệt lưu ý 

nguy cơ 

tương tác 

trong trường 

hợp giảm 

đau hậu 

phẫu. 

8 Dẫn chất nitrat 

(nitroglycerin, 

isosorbid 

mononitrat, 

isosorbid dinitrat, 

nicoradil) 

Thuốc ức chế 

PDE-5 

(sildenafil, 

vardenafil, 

tadalafil) 

Hiệp đồng tăng 

nồng độ 

guanosine 

monophosphat

e (cGMP) vòng 

có dụng giãn 

mạch 

Tăng tác dụng hạ 

huyết áp nghiêm 

trọng 

Chống chỉ 

định phối 

hợp. Hai 

thuốc cách 

nhau ít nhất 

24 giờ (với 

sildenafil và 

vardenafil) 

hoặc 48 giờ 

(với 

tadalafil). 

9 Thuốc ức chế 

enzym chuyển2 

Sacubitril/valsar 

tan (sacubitril) 

Tăng tích lũy 

bradykinin gây 

phù mạch 

Tăng nguy cơ 

phù mạch 

Chống chỉ 

định phối 

hợp. Chỉ bắt 

đầu sử dụng 

sacubitril/va

lsartan sau 



 

 
 

khi ngừng 

thuốc ức chế 

enzym 

chuyển ít 

nhất 36 giờ. 

10 Alcaloid nấm cựa 

gà 

(dihydroergotamin, 

ergotamin, 

ergometrin, 

methylergometrin) 

Thuốc nhóm 

triptan 

(sumatriptan) 

Hiệp đồng tác 

dụng co mạch 

Co thắt mạch 

kéo dài 

Chống chỉ 

định phối 

hợp. Hai 

thuốc cách 

nhau ít nhất 

24 giờ. 

11 Thuốc tránh thai 

bản chất hormon5 

Acid 

tranexamic 

Nguy cơ huyết 

khối khi sử 

dụng thuốc 

tránh thai tăng 

lên khi phối 

hợp với thuốc 

kháng phân 

giải fibrin 

Tăng nguy cơ 

biến cố huyết 

khối 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

acid 

tranexamic 

điều trị rong 

kinh ở bệnh 

nhân đang 

dùng thuốc 

tránh thai 

bản chất 

hormon. 

2. Với các 

chỉ định 

khác của 

acid 

tranexamic, 

có thể sử 

dung ở 

người đang 

dùng thuốc 

tránh thai 



 

 
 

nhưng cần 

đặc biệt thận 

trọng. 

Lưu ý các 

yếu tố tăng 

nguy cơ: béo 

phì, hút 

thuốc lá, đặc 

biệt ở người 

trên 35 tuổi. 

12 Thuốc cản quang 

iod7 

Metformin Nguy cơ suy 

thận cấp liên 

quan đến cả 

metformin và 

thuốc cản 

quang iod. Suy 

thận cấp làm 

tăng nguy cơ 

nhiễm toan 

lactic. 

Tăng nguy cơ 

nhiễm toan lactic 

và suy thận cấp 

1. Bệnh nhân 

có MLCT > 

30 

ml/phút/1,73

m2 và không 

có bằng 

chứng tổn 

thương thận 

cấp, được 

chỉ định tiêm 

thuốc cản 

quang đường 

tĩnh mạch 

hoặc tiêm 

thuốc cản 

quang đường 

động mạch 

tiếp xúc với 

thận thứ cấp 

(ví dụ: bơm 

thuốc vào 

tim phải, 



 

 
 

động mạch 

phổi, động 

mạch cảnh, 

động mạch 

dưới đòn, 

động mạch 

vành, động 

mạch mạc 

treo hay 

động mạch 

dưới động 

mạch thận): 

tiếp tục sử 

dụng 

metformin 

như bình 

thường. 

2. Bệnh nhân 

(1) MLCT < 

30 

ml/phút/1,73

m2 tiêm 

thuốc cản 

quang đường 

tĩnh mạch, 

đường động 

mạch tiếp 

xúc với thận 

thứ cấp, 

hoặc (2) 

Bệnh nhân 

tiêm thuốc 



 

 
 

cản quang 

đường động 

mạch tiếp 

xúc với thận 

đầu tiên (ví 

dụ: bơm 

thuốc vào 

tim trái, 

động mạch 

chủ ngực, 

động mạch 

chủ bụng 

trên động 

mạch thận 

hoặc động 

mạch thận) 

hoặc (3) Có 

tổn thương 

thận: Ngừng 

metformin 

trước hoặc 

tại thời điểm 

tiến hành thủ 

thuật chẩn 

đoán hình 

ảnh và 

không được 

dùng lại cho 

đến ít nhất 

48 giờ sau 

đó. Sau 48 

giờ, chỉ sử 



 

 
 

dụng lại 

metformin 

sau khi chức 

năng thận 

được đánh 

giá lại và cho 

thấy ổn định. 

* Lưu ý: 

- Các yếu tố 

nguy cơ: suy 

thận, suy 

tim, không 

đủ dịch hoặc 

thiếu dịch, 

sử dụng liều 

cao thuốc 

cản quang 

hoặc sử dụng 

đồng thời 

các thuốc 

độc tính trên 

thận khác. 

- Khuyến 

cáo về tương 

tác này 

không áp 

dụng trong 

trường hợp 

bơm thuốc 

cản quang 

iod để chụp 

X-quang tử 



 

 
 

cung - vòi 

trứng. 

13 Thuốc gây kéo dài 

khoảng QT4 

Thuốc gây kéo 

dài khoảng QT4 

Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ 

kéo dài khoảng 

QT, xoắn đỉnh 

1. Chống chỉ 

định phối 

hợp ở các 

bệnh nhân có 

hội chứng 

QT kéo dài 

do di truyền 

hoặc mắc 

phải. 

2. Trên các 

đối tượng 

bệnh nhân 

khác, tốt 

nhất nên 

tránh phối 

hợp các 

thuốc này. 

Trong 

trường hợp 

cần thiết 

phối hợp, 

cần đánh giá 

cẩn thận 

nguy cơ/lợi 

ích và lượng 

giá các yếu 

tố nguy cơ 

trên từng 

bệnh nhân, 

đặc biệt là 



 

 
 

rối loạn điện 

giải (hạ kali 

máu, hạ 

magie máu, 

hạ calci 

máu), nhịp 

tim chậm, nữ 

giới trước 

khi quyết 

định kê đơn. 

14 Thuốc ức chế 

enzym chuyển2 

hoặc thuốc đối 

kháng thụ thể 

AT13 

Aliskiren Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ 

tăng kali máu, 

suy thận và hạ 

huyết áp 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân đái 

tháo đường 

hoặc suy 

thận (MLCT 

< 60 

ml/ph/1,73 

m2). 

2. Ở các đối 

tượng khác, 

cũng nên 

tránh phối 

hợp này. 

Trong 

trường hợp 

bắt buộc 

phối hợp, 

theo dõi chặt 

chẽ kali, 

creatinin và 



 

 
 

huyết áp của 

bệnh nhân. 

15 Thuốc đối kháng 

thụ thể dopamin 

(sulpirid, 

metoclopramid) 

Thuốc chủ vận 

dopamin điều trị 

Parkinson 

(levodopa/ 

carbidopa +/- 

entacapon, 

rotigotin, 

pramipexol, 

piribedil, 

bromocriptin) 

Đối kháng tác 

dụng của nhau 

Giảm hiệu quả 

của cả hai thuốc 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 

16 Dẫn chất statin 

(simvastatin, 

lovastatin) 

Thuốc ức chế 

mạnh CYP3A4 

(clarithromycin, 

erythromycin, 

các thuốc ức chế 

protease điều trị 

HIV6, 

boceprevir, 

itraconazol, 

posaconazol, 

voriconazol) 

Các thuốc ức 

chế mạnh 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của dẫn 

chất statin 

Tăng nồng độ 

của dẫn chất 

statin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ bệnh cơ 

hoặc tiêu cơ vân 

cấp 

Chống chỉ 

định phối 

hợp. 

1. Chỉ bắt 

đầu sử dụng 

simvastatin/l

ovastatin sau 

khi ngừng 

itraconazol ít 

nhất 2 tuần 

HOẶC 

2. Cân nhắc 

thay đổi sang 

các thuốc 

nhóm khác 

có cùng chỉ 

định và ít có 

nguy cơ 

tương tác 

hơn. 



 

 
 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng dẫn 

chất statin: 

thay 

simvastatin/l

ovastatin 

bằng các dẫn 

chất statin 

khác (lưu ý 

về giới hạn 

về liều của 

các dẫn chất 

statin này 

khi phối hợp 

với các 

thuốc ức chế 

CYP3A4 

mạnh). 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng thuốc 

kháng nấm 

azol: thay 

itraconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều 

cao, có tác 



 

 
 

dụng ức chế 

mạnh 

CYP3A4). 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng kháng 

sinh 

macrolid: 

thay 

erythromyci

n, 

clarithromyc

in bằng 

azithromyci

n. 

17 Dẫn chất statin 

(simvastatin, 

lovastatin) 

Danazol Danazol ức chế 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của dẫn 

chất statin 

Tăng nồng độ 

dẫn chất statin 

trong huyết 

thanh, tăng nguy 

cơ bệnh cơ hoặc 

tiêu cơ vân cấp 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 

18 Dẫn chất statin 

(simvastatin, 

atorvastatin, 

lovastatin, 

pitavastatin) 

Ciclosporin Ciclosporin ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

dẫn chất statin; 

ciclosporin 

cũng ức chế cả 

OATP1B1 làm 

giảm vận 

Tăng nồng độ 

dẫn chất statin 

trong huyết 

thanh, tăng nguy 

cơ bệnh cơ hoặc 

tiêu cơ vân cấp 

Chống chỉ 

định phối 

hợp. Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng dẫn 

chất statin: 

thay bằng 

fluvastatin 

(tối đa 20 



 

 
 

chuyển statin 

vào gan. 

mg/ngày), 

pravastatin 

(tối đa 20 

mg/ngày), 

rosuvastatin 

(tối đa 5 

mg/ngày). 

19 Dẫn chất statin 

(simvastatin, 

lovastatin) 

Mifepriston Mifepriston ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

dẫn chất statin 

Tăng nồng độ 

dẫn chất statin 

trong huyết 

thanh, tăng nguy 

cơ bệnh cơ hoặc 

tiêu cơ vân cấp 

Chống chỉ 

định phối 

hợp. 

1. Chỉ bắt 

đầu sử dụng 

simvastatin/l

ovastatin sau 

khi ngừng 

mifepriston 

ít nhất 2 tuần 

HOẶC 

2. Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng dẫn 

chất statin: 

thay 

simvastatin 

hoặc 

lovastatin 

bằng 

pravasatin, 

rosuvastatin, 

fluvastatin 



 

 
 

hoặc 

pitavastatin 

20 Alcaloid nấm cựa 

gà (dihydroergota 

min, ergotamin, 

ergometrin, 

methylergomet 

rin) 

Thuốc ức chế 

mạnh CYP3A4 

(các thuốc ức 

chế protetase 

điều trị HIV6, 

clarithromycin, 

erythromycin, 

roxithromycin, 

itraconazol, 

posaconazol, 

voriconazol, 

boceprevir) 

Các thuốc ức 

chế mạnh 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

alcaloid nấm 

cựa gà 

Tăng nồng độ 

của alcaloid nấm 

cựa gà trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(nôn, buồn nôn, 

hoại tử đầu chi, 

thiếu máu cục bộ 

do co thắt 

mạch…) 

Chống chỉ 

định phối 

hợp. Đối với 

trường hợp 

điều trị băng 

huyết sau 

sinh, nếu 

không còn 

thuốc khác 

thay thế ở 

người bệnh 

đang sử 

dụng thuốc 

HIV nhóm 

ức chế 

proteases, sử 

dụng 

ergometrin/

methylergo

metr in chỉ 

khi lợi ích 

vượt trội 

nguy cơ và 

sử dụng liều 

thấp nhất có 

hiệu quả 

trong thời 

gian ngắn 

nhất. 



 

 
 

21 Ivabradin Thuốc ức chế 

mạnh CYP3A4 

(các thuốc ức chế 

protetase điều trị 

HIV6, 

clarithromycin, 

erythromycin, 

itraconazol, 

posaconazol, 

voriconazol, 

boceprevir) hoặc 

trung bình 

(diltiazem, 

verapamil) 

Các thuốc ức 

chế mạnh 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

ivabradin. 

Verapamil 

hoặc diltiazem 

hiệp đồng tác 

dụng làm chậm 

nhịp tim của 

ivabradin 

Tăng nồng độ 

ivabradin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT và 

chậm nhịp tim 

Chống chỉ 

định phối 

hợp. Cân 

nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác 

hơn: 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng thuốc 

kháng nấm 

azol: thay 

itraconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều 

cao, có tác 

dụng ức chế 

mạnh 

CYP3A4) 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng kháng 

sinh 

macrolid: 



 

 
 

thay 

erythromyci

n, 

clarithromyc

in bằng 

azithromyci

n. 

22 Ticagrelor Thuốc ức chế 

mạnh CYP3A4 

(clarithromycin, 

itraconazol, 

posaconazol, 

voriconazol, các 

thuốc ức chế 

protetase điều trị 

HIV6) 

Các thuốc ức 

chế mạnh 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

ticagrelor 

Tăng nồng độ 

của ticagrelor 

trong huyết 

thanh, tăng nguy 

cơ xuất huyết 

Chống chỉ 

định phối 

hợp. 

1. Chỉ bắt 

đầu sử dụng 

ticagrelor 

sau khi 

ngừng 

itraconazol ít 

nhất 2 tuần 

HOẶC 

2. Cân nhắc 

thay đổi sang 

các thuốc 

nhóm khác 

có cùng chỉ 

định và ít có 

nguy cơ 

tương tác 

hơn: 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng thuốc 

kháng nấm 



 

 
 

azol: thay 

itraconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều 

cao, có tác 

dụng ức chế 

mạnh 

CYP3A4) 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng kháng 

sinh 

macrolid: 

thay 

clarithromyc

in bằng 

azithromyci

n. 

23 Ranolazin Thuốc ức chế 

mạnh CYP3A4 

(clarithromycin, 

itraconazol, 

posaconazol, 

voriconazol, các 

thuốc ức chế 

protetase điều trị 

HIV6) 

Các thuốc ức 

chế mạnh 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

ranolazin 

Tăng nồng độ 

ranolazin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối 

hợp. 

1. Chỉ bắt 

đầu sử dụng 

ranolazin 

sau khi 

ngừng 

itraconazol ít 

nhất 2 tuần 

HOẶC 



 

 
 

2. Cân nhắc 

thay đổi sang 

các thuốc 

nhóm khác 

có cùng chỉ 

định và ít có 

nguy cơ 

tương tác 

hơn: 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng thuốc 

kháng nấm 

azol: thay 

itraconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều 

cao, có tác 

dụng ức chế 

mạnh 

CYP3A4). 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng kháng 

sinh 

macrolid: 

thay 

clarithromyc



 

 
 

in bằng 

azithromyci

n. 

24 Tolvaptan Thuốc ức chế 

mạnh CYP3A4 

(clarithromycin, 

itraconazol, 

posaconazol, 

voriconazol, các 

thuốc ức chế 

protetase điều trị 

HIV6) 

Các thuốc ức 

chế mạnh 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

tolvaptan 

Tăng nồng độ 

tolvaptan trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

không mong 

muốn (tăng nồng 

độ natri huyết 

thanh, đa niệu, 

khát nước, giảm 

thể tích tuần 

hoàn...) 

Chống chỉ 

định phối 

hợp. Cân 

nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác 

hơn: 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng thuốc 

kháng nấm 

azol: thay 

itraconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều 

cao, có tác 

dụng ức chế 

mạnh 

CYP3A4). 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 



 

 
 

dụng kháng 

sinh 

macrolid: 

thay 

clarithromyc

in bằng 

azithromyci

n. 

25 Thuốc chẹn kênh 

canxi (lercanidipin, 

felodipin) 

Thuốc ức chế 

mạnh CYP3A4 

(clarithromycin, 

itraconazol, 

posaconazol, 

voriconazol, các 

thuốc ức chế 

protetase điều trị 

HIV6) 

Các thuốc ức 

chế mạnh 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

lercanidipin 

hoặc felodipin 

Tăng nồng độ 

lercanidipin/felo

dipin, tăng nguy 

cơ hạ huyết áp 

nghiêm trọng 

Chống chỉ 

định phối 

hợp. 

1. Chỉ bắt 

đầu sử dụng 

felodipin sau 

khi ngừng 

itraconazol ít 

nhất 2 tuần 

HOẶC 

2. Cân nhắc 

thay đổi sang 

các thuốc 

nhóm khác 

có cùng chỉ 

định và ít có 

nguy cơ 

tương tác 

hơn: 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng thuốc 

kháng nấm 



 

 
 

azol: thay 

itraconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều 

cao, có tác 

dụng ức chế 

mạnh 

CYP3A4). 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng kháng 

sinh 

macrolid: 

thay 

clarithromyc

in bằng 

azithromyci

n. 

26 Lercanidipin Ciclosporin Ciclosporin ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

lercanidipin và 

ngược lại, 

lercanidipin ức 

chế yếu 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

Tăng nồng độ 

ciclosporin, tăng 

nồng độ 

lercanidipin 

trong huyết 

thanh, tăng nguy 

cơ hạ huyết áp 

nghiêm trọng 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 



 

 
 

hóa 

ciclosporin. 

27 Domperidon Thuốc ức chế 

mạnh CYP3A4 

(erythronycin, 

clarithromycin, 

itraconazol, 

posaconazol, 

voriconazol, các 

thuốc ức chế 

protetase điều trị 

HIV6) 

Các thuốc ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

domperidon 

Tăng nồng độ 

domperidon 

trong huyết 

thanh, tăng nguy 

cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 

28 Vardenafil Thuốc ức chế 

mạnh CYP3A4 

(itraconazol, 

ritonavir, 

indinavir) 

Các thuốc ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

vardenafil 

Tăng nồng độ 

vardenafil trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 

29 Amiodaron Các thuốc ức chế 

protease điều trị 

HIV (ritonavir, 

indinavir, 

saquinavir) 

Các thuốc ức 

chế protease ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

amiodaron 

Tăng nồng độ 

amiodaron trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

không mong 

muốn (hạ huyết 

áp, chậm nhịp 

tim, ngừng 

xoang...) 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 

30 Alfuzosin Các thuốc ức chế 

protetase điều trị 

HIV6, boceprevir 

Các thuốc ức 

chế protease ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

alfuzosin 

Tăng nồng độ 

alfuzosin trong 

huyết thanh, tâng 

nguy cơ hạ huyết 

áp nghiêm trọng 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 



 

 
 

31 Propafenon Ritonavir Ritonavir ức 

chế chuyển hóa 

của propafenon 

qua CYP3A4 

và CYP2D6. 

Tăng nồng độ, 

dẫn đến tăng độc 

tính của 

propafenon (đặc 

biệt là loạn nhịp 

tim). 

Chống chỉ 

định phối 

hợp. 

32 Quetiapin Thuốc ức chế 

mạnh CYP3A4 

(clarithromycin, 

itraconazol, 

posaconazol, 

voriconazol, các 

thuốc ức chế 

protetase điều 

trị HIV6) 

Các thuốc ức 

chế mạnh 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

quetiapin 

Tăng nồng độ 

của quetiapin, 

tăng nguy cơ kéo 

dài khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối 

hợp. Cân 

nhắc thay 

đổi sang các 

thuốc nhóm 

khác có cùng 

chỉ định và ít 

có nguy cơ 

tương tác 

hơn: 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng thuốc 

kháng nấm 

azol: thay 

itraconazol 

bằng 

fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều 

cao, có tác 

dụng ức chế 

mạnh 

CYP3A4). 



 

 
 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng kháng 

sinh 

macrolid: 

thay 

erythromyci

n, 

clarithromyc

in bằng 

azithromyci

n. 

- Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng thuốc 

ức chế 

protease 

điều trị HIV, 

giảm liều 

quetiapin 

còn 1/6 liều 

so với liều 

bình thường. 

33 Alprazolam Indinavir +/- 

ritonavir 

Indinavir ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

alprazolam 

Tăng nồng độ 

alprazolam trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

không mong 

muốn (buồn ngủ, 

lờ đờ, lẫn lộn, 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 



 

 
 

nặng hơn có thể 

xuất hiện mất 

điều hòa vận 

động, giảm 

trương lực cơ, hạ 

huyết áp, suy hô 

hấp, hôn mê) 

34 Everolimus Thuốc ức chế 

mạnh CYP3A4 

và P-gp 

(ritonavir, 

clarithromcyin, 

itraconazol) 

Ritonavir, 

clarithromycin 

và itraconazol 

ức chế mạnh 

CP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

everolimus ở 

gan, đồng thời, 

ức chế P-gp 

làm giảm thải 

trừ everolimus 

khỏi cơ thể. 

Tăng nồng độ 

everolimus trong 

huyết thanh, tăng 

tác dụng bất lợi 

liên quan đến ức 

chế miễn dịch 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 

35 Sildenafil Các thuốc ức 

chế protease 

điều trị HIV6 

Các thuốc ức 

chế protease ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

sildenafil 

Tăng nồng độ 

sildenafil trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ độc tính 

(hạ huyết áp, 

ngất, rối loạn thị 

giác) 

1. Chống chỉ 

định phối 

hợp trong 

trường hợp 

sử dụng 

sildenafil 

điều trị tăng 

áp động 

mạch phổi. 

2. Trong 

trường hợp 

sử dụng 



 

 
 

sildenafil 

điều trị rối 

loạn cương 

dương, liều 

sildenafil 

không vượt 

quá 25 mg 

mỗi 48 giờ ở 

người đang 

sử dụng 

ritonavir. 

36 Irinotecan Itraconazol Itraconazol ức 

chế CYP3A4 

và ức chế 

UGT1A1 

(enzym xúc tác 

phản ứng 

glucuronid 

hóa) làm giảm 

chuyển hóa của 

SN-38 (chất 

chuyển hóa có 

hoạt tính của 

irinotecan) 

Tăng nồng độ 

của chất chuyển 

hóa có hoạt tính 

của irinotecan 

trong huyết 

thanh, tăng nguy 

cơ tác dụng 

không mong 

muốn (tiêu chảy, 

giảm bạch cầu 

trung tính...) 

Chống chỉ 

định phối 

hợp. Chỉ bắt 

đầu sử dụng 

irinotecan 

sau khi 

ngừng 

itraconazol ít 

nhất 2 tuần. 

37 Saquinavir/ritona

vir 

Kháng sinh 

macrolid 

(erythromycin, 

clarithromycin) 

Kháng sinh 

macrolid ức 

chế CYP3A4 

và P- gp, làm 

giảm chuyển 

hóa và thải trừ 

saquinavir. 

Saquinavir 

Tăng nồng độ 

kháng sinh 

macrolid tăng 

nồng độ 

saquinavir, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT và 

xoắn đỉnh. 

1. Chống chỉ 

định phối 

hợp ở bệnh 

nhân có QTc 

> 450 ms và 

saquinavir ở 

dạng phối 



 

 
 

cũng ức chế 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của kháng 

sinh macrolid 

hợp 

ritonavir. 

2. Trong 

trường hợp 

bắt buộc 

phối hợp, 

định kỳ đo 

điện tâm đồ 

mỗi 3-4 

ngày. Nếu 

QTc > 480 

ms hoặc tăng 

> 20 ms so 

với ban đầu, 

ngừng 1 

trong 2 hoặc 

cả 2 thuốc. 

38 Colchicin Thuốc ức chế 

mạnh CYP3A4 

(indinavir, 

saquinavir, 

posaconazol, 

voriconazol, 

boceprevir, 

roxithromycin) 

hoặc P-gp 

(ranolazin, 

verapamil, 

amiodaron, 

carvedilol, 

diltiazem, 

sunitinib, 

Các thuốc ức 

chế mạnh 

CYP3A4 

và/hoặc ức chế 

P-gp làm giảm 

chuyển hóa và 

thải trừ 

colchicin. 

Tăng nồng độ 

colchicin trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ tác dụng 

độc tính (tiêu 

chảy, nôn, đau 

bụng, sốt, xuất 

huyết, giảm cả 

ba dòng tế bào 

máu, các dấu 

hiệu độc tính 

trên cơ như đau 

cơ, mỏi cơ hoặc 

yếu cơ, nước tiểu 

sẫm màu, dị 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh 

nhân suy gan 

hoặc suy 

thận. 

2. Ở bệnh 

nhân chức 

năng gan, 

thận bình 

thường: nên 

tránh phối 

hợp. Nếu 

phối hợp: 

giảm liều 

colchicin. 



 

 
 

nilotinib, 

ciclosporin) 

hoặc cả hai 

(clarithromycin

, erythromycin, 

itraconazol, 

ritonavir) 

cảm, trường hợp 

nặng có thể gây 

suy đa tạng và tử 

vong). 

Dùng liều 

tiếp theo của 

colchicin sau 

3 ngày. Theo 

dõi nguy cơ 

độc tính của 

colchicin. 

39 Agomelatin, 

tizanidin, duloxetin 

Thuốc ức chế 

CYP1A2 mạnh 

(ciprofloxacin, 

fluvoxamin) 

Các thuốc ức 

chế CYP1A2 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

agomelatin 

hoặc tizanidin 

hoặc duloxetin 

Tăng nồng độ 

của agomelatin 

hoặc tizanidin 

hoặc duloxetin 

trong huyết 

thanh, tăng nguy 

cơ tác dụng 

không mong 

muốn của các 

thuốc này 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 

40 Thioridazin Paroxetin Paroxetin ức 

chế CYP2D6 

làm giảm 

chuyển hóa của 

thioridazin 

Tăng nồng độ 

thioridazin, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 

41 Dextromethorp han SSRI (paroxetin, 

fluoxetin) 

Paroxetin, 

fluoxetin ức 

chế CYP2D6 

làm giảm 

chuyển hóa của 

dextrome- 

thorphan 

Tăng nồng độ 

dextromethorph

an, tăng nguy cơ 

độc tính (nôn, 

buồn nôn, nhìn 

mờ, ảo giác) 

hoặc tăng nguy 

cơ hội chứng 

serotonin (sốt 

cao, rối loạn 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 



 

 
 

nhận thức, tăng 

phản xạ, mất 

phối hợp, rung 

giật cơ, cứng cơ, 

co giật, nhịp tim 

nhanh, tăng 

huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã mồ 

hôi, ảo giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

42 Repaglinid Gemfibrozil Gemfibrozil ức 

chế CYP2C8 

làm giảm 

chuyển hóa của 

repaglinid, 

gemfibrozil 

cũng ức chế 

OATP1B1 làm 

giảm vận 

chuyển 

gemfibrozil 

vào gan. 

Tăng nồng độ 

repaglinid trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ hạ 

đường huyết 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 

43 Tamoxifen Thuốc chống 

đông kháng 

vitamin K 

(acenocoumarol

, warfarin) 

Tamoxifen ức 

chế CYP2C9 

làm giảm 

chuyển hóa của 

thuốc chống 

đông kháng 

vitamin K 

Tăng nguy cơ 

xuất huyết 

1. Chống chỉ 

định phối 

hợp ở bệnh 

nhân sử 

dụng 

tamoxifen 

dự phòng 

tiên phát ung 

thư vú. 



 

 
 

2. Ở bệnh 

nhân ung thư 

vú, nên cân 

nhắc sử dụng 

heparin 

trọng lượng 

phân tử thấp 

(LMWH) 

hoặc các 

thuốc chống 

đông đường 

uống tác 

động trực 

tiếp (DOAC) 

thay thế cho 

thuốc chống 

đông kháng 

vitamin K để 

điều trị 

thuyên tắc 

tĩnh mạch do 

huyết khối. 

Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng đồng 

thời 

tamoxifen 

với thuốc 

chống đông 

kháng 

vitamin K, 



 

 
 

cần giảm 1/2 

đến 2/3 liều 

warfarin và 

theo dõi chặt 

chẽ bệnh 

nhân. 

44 Praziquantel Thuốc cảm ứng 

mạnh CYP3A4 

(rifampicin, 

carbamazepin, 

phenobarbital, 

phenytoin) 

Các thuốc cảm 

ứng mạnh 

CYP3A4 làm 

tăng chuyển 

hóa của 

praziquentel 

Giảm nồng độ 

của praziquantel 

trong huyết 

thanh, dẫn đến 

giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối 

hợp. Với 

rifampicin, 

chỉ bắt đầu 

sử dụng 

praziquantel 

sau khi 

ngừng 

rifampicin ít 

nhất 4 tuần. 

Rifampicin 

có thể sử 

dụng lại sau 

1 ngày dừng 

praziquantel. 

45 Rilpivirin Thuốc cảm ứng 

mạnh CYP3A4 

(rifampicin, 

carbamazepin, 

oxcarbamazepin 

, phenytoin, 

dexamethason, 

phenobarbital) 

Các thuốc cảm 

ứng mạnh 

CYP3A4 làm 

tăng chuyển 

hóa của 

rilpivirin 

Giảm nồng độ 

của rilpivirin 

trong huyết 

thanh, dẫn đến 

giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 

46 Voriconazol Thuốc cảm ứng 

mạnh CYP3A4 

Các thuốc cảm 

ứng mạnh 

Giảm nồng độ 

của voriconazol 

Chống chỉ 

định phối 



 

 
 

(rifampicin, 

carbamazepin, 

phenobarbital) 

CYP3A4 làm 

tăng chuyển 

hóa của 

voriconazol 

trong huyết 

thanh, dẫn đến 

giảm hiệu quả 

điều trị 

hợp. Ở bệnh 

nhân lao, 

trong trường 

hợp bắt buộc 

sử dụng 

voriconazol, 

cân nhắc 

thay đổi 

phác đồ 

chống lao 

cho bệnh 

nhân. 

47 Daclatasvir Thuốc cảm ứng 

mạnh CYP3A4 

(rifampicin, 

carbamazepin, 

phenytoin, 

enzalutamid, 

phenobarbital) 

Các thuốc cảm 

ứng mạnh 

CYP3A4 làm 

tăng chuyển 

hóa của 

daclatasvir 

Giảm nồng độ 

của daclatasvir 

trong huyết 

thanh, dẫn đến 

giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 

48 Delamanid Thuốc cảm ứng 

mạnh CYP3A4 

(rifampicin, 

carbamazepin, 

phenytoin, 

enzalutamid) 

Các thuốc cảm 

ứng mạnh 

CYP3A4 làm 

tăng chuyển 

hóa của 

delanmanid 

Giảm nồng độ 

của delamanid 

trong huyết 

thanh, dẫn đến 

giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 

49 Artemether/lumefa

ntrin 

Thuốc cảm ứng 

mạnh CYP3A4 

(rifampicin, 

carbamazepin, 

phenytoin, 

enzalutamid, 

phenobarbital) 

Các thuốc cảm 

ứng mạnh 

CYP3A4 làm 

tăng chuyển 

hóa của 

artemether/lum

e fantrin 

Giảm nồng độ 

của 

artemether/lume

fantrin trong 

huyết thanh, dẫn 

đến giảm hiệu 

quả điều trị 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 



 

 
 

50 Grazoprevir/elbasv

ir 

Thuốc cảm ứng 

mạnh CYP3A4 

(carbamazepin, 

phenytoin, 

efavirenz, 

enzalutamid, 

phenobarbital) 

Các thuốc cảm 

ứng mạnh 

CYP3A4 làm 

tăng chuyển 

hóa của 

grazoprevir/elb

a svir 

Giảm nồng độ 

grazoprevir/elba

svir trong huyết 

thanh, dẫn đến 

giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 

51 Ranolazin Thuốc cảm ứng 

mạnh CYP3A4 

(rifampicin, 

carbamazepin, 

phenytoin, 

phenobarbital) 

Các thuốc cảm 

ứng CYP3A4 

và P-gp làm 

tăng chuyển 

hóa và thải trừ 

của ranolazin. 

Giảm nồng độ 

ranolazin trong 

huyết thanh, 

giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 

52 Thuốc ức chế 

protease 

(lopinavir, 

atazanavir, 

saquinavir, 

darunavir, 

indinavir) 

Rifampicin Rifampicin 

cảm ứng 

CYP3A4 làm 

tăng chuyển 

hóa của các 

thuốc ức chế 

protease 

Giảm nồng độ 

thuốc ức chế 

protease trong 

huyết thanh, 

giảm hiệu quả 

điều trị 

Tốt nhất nên 

tránh phối 

hợp. Nếu bắt 

buộc phối 

hợp, điều 

chỉnh liều 

lopinavir/rit

onavir 

(lopinavir 

800 mg + 

ritonavir 200 

mg hai lần 

mỗi ngày 

hoặc 

lopinavir 

400 mg + 

ritonavir 400 

mg hai lần 

mỗi ngày). 



 

 
 

53 Nifedipin Rifampicin Rifampicin 

cảm ứng 

CYP3A4 làm 

tăng chuyển 

hóa của 

nifedipin 

Giảm nồng độ 

nifedipin, giảm 

hiệu quả điều trị 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 

54 Voriconazol Efavirenz Efavirenz cảm 

ứng CYP3A4 

làm tăng 

chuyển hóa của 

voriconazol; 

voriconazol ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

efavirenz 

Giảm nồng độ 

voriconazol, 

tăng nồng độ 

efavirenz trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ kéo dài 

khoảng QT 

1. Chống chỉ 

định với liều 

efavirenz 

trên 400 

mg/ngày. 

2. 

Voriconazol 

có thể phối 

hợp 

efavirenz khi 

tăng liều duy 

trì của 

voriconazol 

lên 400 mg 

mỗi 12 giờ 

và giảm liều 

của 

efavirenz 

còn 300 mg 

mỗi 24 giờ. 

Khi ngừng 

sử dụng 

voriconazol, 

có thể quay 

lại sử dụng 



 

 
 

liều ban đầu 

efavirenz. 

55 Voriconazol Ritonavir Ritonavir cảm 

ứng CYP2C19 

(hoặc ức chế 

CYP3A4 ở 

người thiếu 

hoặc giảm hoạt 

tính CYP2C19 

do di truyền) 

làm tăng (hoặc 

giảm) chuyển 

hóa của 

voriconazol tùy 

thuộc từng cá 

thể 

(voriconazol là 

cơ chất của cả 

CYP3A4 và 

CYP2C19) 

Giảm (hoặc 

tăng) nồng độ 

voriconazol. 

1. Việc phối 

hợp 

voriconazol 

và ritonavir 

liều cao 

(400mg mỗi 

12 giờ) làm 

giảm rõ rệt 

nồng độ 

voriconazol, 

vì vậy, 

chống chỉ 

định phối 

hợp 

voriconazol 

với ritonavir 

ở mức liều 

này. 

2. Việc phối 

hợp 

voriconazol 

với ritonavir 

liều thấp 

(100mg mỗi 

12 giờ) cũng 

đã cho thấy 

làm giảm 

nồng độ 

voriconazol 

mặc dù mức 



 

 
 

độ ít hơn so 

với liều cao 

ritonavir, vì 

vậy, nên 

tránh phối 

hợp thuốc 

trừ khi lợi 

ích vượt trội 

nguy cơ. 

56 Glibenclamid Bosentan Bosentan cảm 

ứng CYP3A4 

và CYP2C9, 

làm tăng 

chuyển hóa của 

glibenclamid. 

Cơ chế tăng 

enzym gan 

chưa rõ 

Tăng nguy cơ 

tăng enzym gan, 

giảm nồng độ 

glibenclamid 

trong huyết 

thanh,giảm hiệu 

quả điều trị 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 

57 Ciclosporin Bosentan Bosentan cảm 

ứng CYP3A4 

làm tăng 

chuyển hóa của 

ciclosporin; 

ciclosporin ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

bosentan; 

Tăng nồng độ 

của bosentan, 

tăng nguy cơ tác 

dụng không 

mong muốn (đau 

đầu..); giảm 

nồng độ của 

ciclosporin trong 

huyết thanh, 

giảm hiệu quả 

điều trị, tăng 

nguy cơ thải 

ghép 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 



 

 
 

58 Dẫn chất 

fluorouracil 

(capecitabin, 

fluorouracil, 

tegafur) 

Brivudin Chất chuyển 

hóa của 

brivudin ức chế 

enzym 

dihydropyrimi

dine 

dehydrogenase 

(DPD) - enzym 

chuyển hóa dẫn 

chất 

fluorouracil 

Tăng nồng độ 

fluoruoracil 

trong máu, dẫn 

đến tăng nguy cơ 

độc tính 

Chống chỉ 

định phối 

hợp. Chỉ bắt 

đầu sử dụng 

dẫn chất 

fluoruoracil 

sau khi 

ngừng 

brivudin ít 

nhất 4 tuần. 

59 Dabigatran Itraconazol Itraconazol ức 

chế P-gp làm 

giảm thải trừ 

dabigatran khỏi 

cơ thể 

Tăng nồng độ 

dabigatran trong 

huyết thanh, tăng 

nguy cơ xuất 

huyết 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 

60 Sofosbuvir Rifampicin Rifampicin 

cảm ứng P-gp 

làm tăng thải 

trừ của 

sofusbuvir 

Giảm nồng độ 

của sofosbuvir 

trong huyết 

thanh, dẫn đến 

giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 

61 Dẫn chất statin 

(simvastatin, 

lovastatin, 

atorvastatin, 

fluvastatin, 

pravastatin) 

Gemfibrozil Gemfibrozil ức 

chế OATP1B1 

làm giảm vận 

chuyển các dẫn 

chất statin vào 

gan. 

Tăng nồng độ 

simvastatin 

trong huyết 

thanh, tăng nguy 

cơ bệnh cơ hoặc 

tiêu cơ vân cấp 

Chống chỉ 

định phối 

hợp. Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 

dụng dẫn 

chất fibrat, 

thay thế 

gemfibrozil 

bằng 



 

 
 

fenofibrat 

nhưng cần 

thận trọng 

khi phối hợp. 

62 Grazoprevir/elbasv

ir (grazoprevir) 

Các thuốc ức chế 

OATP1B1/3 

(rifampicin, 

atazanavir, 

darunavir, 

lopinavir, 

saquinavir, 

ciclosporin, 

eltrombopag) 

Các thuốc ức 

chế 

OATP1B1/3 

làm giảm vận 

chuyển 

grazoprevir vào 

gan. 

Tăng nồng độ 

grazoprevir/elba

svir, tăng nguy 

cơ tăng ALT 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 

63 Rosuvastatin Sofosbuvir/ledi 

pasvir 

(ledipasvir) 

Ledipasvir ức 

chế BCRP và 

P- gp làm giảm 

thải trừ 

rosuvastatin 

khỏi cơ thể 

Tăng nồng độ 

rosuvastatin 

trong huyết 

thanh, tăng nguy 

cơ bệnh cơ hoặc 

tiêu cơ vân cấp 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 

64 Kali clorid (dạng 

uống giải phóng 

kéo dài) 

Thuốc kháng 

cholinergic 

(atropin, 

hyoscin 

butylbromid, 

hyoscyamin, 

trihexyphenidyl

, solifenacin, 

clidinium, 

oxybutynin) 

Thuốc kháng 

cholinergic gây 

tồn lưu hoặc 

làm tăng thời 

gian kali qua 

đường tiêu hóa 

khi sử dụng 

đường uống, 

gây loét đường 

tiêu hóa 

Tăng nguy cơ 

loét tiêu hóa 

1. Tốt nhất 

nên tránh 

phối hợp, 

đặc biệt ở 

người cao 

tuổi. Cân 

nhắc chuyển 

sang sử dụng 

kali đường 

tĩnh mạch. 

2. Trong 

trường hợp 

bắt buộc sử 



 

 
 

dụng đồng 

thời, cân 

nhắc một số 

khuyến cáo 

sau giúp 

giảm nguy 

cơ loét tiêu 

hóa: (1) 

uống ít nhất 

100 mL 

nước sau khi 

uống kali, 

(2) ngồi hoặc 

đứng thẳng 

trong ít nhất 

5 - 10 phút 

sau khi uống 

thuốc. 

65 Rilpivirin Các thuốc ức chế 

bơm proton 

(lansoprazol, 

omeprazol, 

pantoprazol, 

rabeprazol, 

dexlansoprazol, 

esomeprazol) 

Giảm hấp thu 

rilpivirin do 

tăng pH dạ dày 

Giảm nồng độ 

rilpivirin trong 

huyết thanh, 

giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ 

định phối 

hợp. Trong 

trường hợp 

thay thế 

bằng thuốc 

kháng H2, 

sử dụng các 

thuốc H2 ít 

nhất 12 giờ 

trước hoặc 4 

giờ sau khi 

uống 

rilpivirin. 



 

 
 

66 Dung dịch chứa 

calci (calci 

glubionat, calci 

clorid, calci 

gluconat) sử dụng 

đường tĩnh mạch 

và dịch truyền 

chứa calci (dung 

dịch Ringer lactat, 

dung dịch nuôi 

dưỡng đường tĩnh 

mạch...) 

Ceftriaxon Hình thành tủa 

calci - 

ceftriaxon tại 

mô phổi và 

thận khi dùng 

đồng thời 

đường tĩnh 

mạch ở trẻ sơ 

sinh 

Tạo kết tủa tại 

phổi và thận, có 

thể dẫn đến tử 

vong ở trẻ sơ 

sinh 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

đồng thời ở 

trẻ sơ sinh (< 

28 ngày 

tuổi). 

2. Ở các đối 

tượng khác, 

không trộn 

lẫn calci và 

ceftriaxon 

trong cùng 1 

đường 

truyền, dùng 

2 thuốc theo 

2 đường 

truyền tại 2 

vị trí khác 

nhau hoặc 

dùng lần 

lượt từng 

thuốc sau đó 

khi tráng rửa 

đường 

truyền bằng 

dung môi 

tương hợp. 

67 Brentuximab Bleomycin Chưa rõ Tăng nguy cơ 

độc tính (không 

nhiễm trùng) 

trên phổi (bao 

gồm viêm phổi 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 



 

 
 

không nhiễm 

trùng, bệnh phổi 

kẽ hoặc hội 

chứng suy hô 

hấp cấp tính 

(ARDS) do tổn 

thương phế 

nang, với biểu 

hiện khó thở, ho 

và sốt không đặc 

hiệu) 

68 Peginterferon- 

alpha (2a hoặc 2b) 

Telbivudin Chưa rõ Tăng nguy cơ 

viêm thần kinh 

ngoại vi liên 

quan đến 

telbivudin. 

Chống chỉ 

định phối 

hợp 

Chữ viết tắt: IMAO: thuốc ức chế monoamin oxidase; NSAID: thuốc chống viêm 

không có cấu trúc steorid; LMWH: heparin trọng lượng phân tử thấp; MLCT: mức 

lọc cầu thận; NOAC: thuốc chống đông đường uống tác động trực tiếp; P-gp: P-

glycoprotein; TCA: thuốc chống trầm cảm ba vòng; SSRI: thuốc ức chế tái thu hồi 

chọn lọc serotonin. 

Chú thích: 

1 Thuốc chống viêm không có cấu trúc steroid (NSAID): aceclofenac, acid mefenamic, aspirin, 

celecoxib, clonixin, dexibuprofen, dexketoprofen, diclofenac, etodolac, etoricoxib, floctafenin, 

flurbiprofen, ibuprofen, indomethacin, ketoprofen, lornoxicam, loxoprofen, meloxicam, 

nabumeton, naproxen, piroxicam, talniflumat, tenoxicam, zaltoprofen 

2 Thuốc ức chế enzym chuyển: benazepril, captopril, enalapril, imidapril, lisinopril, perindopril, 

quinapril, ramipril, trandolapril, zofenopril 

3 Thuốc đối kháng thụ thể AT1: candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, olmesartan, 

telmisartan, valsartan 

4 Thuốc kéo dài khoảng QT: 



 

 
 

  Thuốc 1 Thuốc 2   

Domperidon Amiodaron, arsenic trioxid, artemether/lumefantrin 

(lumefantrin), azithromycin, cilostazol, ciprofloxacin, 

citalopram, cloroquin, clorpromazin, donepezil, escitalopram, 

fluconazol, haloperidol, levofloxacin, levomepromazin, 

levosulpirid, methadon, moxifloxacin, ondansetron, oxaliplatin, 

propofol, roxithromycin, sevofluran, sotalol, sparfloxacin, 

spiramycin, sulpirid, thioridazin 

Thioridazin Amiodaron, amisulpirid, arsenic trioxid, azithromycin, 

ciprofloxacin, citalopram, clarithromycin, cloroquin, 

clorpromazin, donepezil, erythromycin, escitalopram, 

fluconazol, haloperidol, hydroxycloroquin, levofloxacin, 

levosulpirid, methadon, moxifloxacin, ondansetron, oxaliplatin, 

piperaquin/ dihydroartemisinin (piperaquin), sevofluran, sotalol, 

sulpirid 

Moxifloxacin Amiodaron, citalopram, clorpromazin, escitalopram, 

haloperidol, piperaquin/ dihydroartemisinin (piperaquin), sotalol 

Sparfloxacin Amiodaron, amisulpirid, arsenoic trioxid, 

artemether/lumefantrin (lumefantrin), azithromycin, citalopram, 

clarithromycin, cloroquin, clorpromazin, donepezil, 

erythromycin, escitalopram, fluconazol, haloperidol, 

hydroxycloroquin, levosulpirid, ondansetron, oxaliplatin, 

piperaquin/dihydroartemisinin (piperaquin), sevofluran, sotalol, 

sulpirid, thioridazin 

Piperaquin/ 

dihydroartemis

ini n 

(piperaquin) 

Amiodaron, clarithromycin, clorpromazin, erythromycin, 

haloperidol, saquinavir +/- ritonavir, sotalol 

Fluconazol Amiodaron, artemether/lumefantrin (lumefantrin), citalopram, 

clarithromycin, donepezil, erythromycin, escitalopram, 

methadon, ondansetron 



 

 
 

Amiodaron Citalopram, cloroquin, clorpromazin, escitalopram, haloperidol, 

sotalol 

Clorpromazin Citalopram, escitalopram 

Sotalol Citalopram, escitalopram 

Haloperidol Azithromycin, citalopram, clarithromycin, clorpromazin, 

escitalopram, fluconazol, levofloxacin, sotalol 

Posaconazol Artemether/lumefantrin (lumefantrin) 

5 Thuốc tránh thai bản chất hormon: clormadinon, desogestrel, dienogest, drospirenon, ethinyl 

estradiol, estradiol valerat, estriol, etonogestrel, gestoden, levonorgestrel, lynestrenol, 

medroxyprogesteron, norelgestromin, norethindron, norgestrel 

6 Thuốc ức chế protease điều trị HIV: lopinavir/ritonavir, darunavir/ritonavir, atazanavir/ritonavir, 

saquinavir +/- ritonavir, indinavir +/- ritonavir 

7 Thuốc cản quang iod: adipiodon, iobitridol, iodixanol, iohexol, iopamidol, iopromid, ioxitalamat 

natri/ioxitalamat meglumin, ioxaglic natri/ioxaglic meglumin 
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