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22.  BSCKII. Nguyễn Huy Quân Trưởng Khoa Phục hồi chức năng 

23.  ThS. Đặng Thị Ngà Phó Khoa Y học cổ truyền 

24.  ThS. Lê Thị Phương Trưởng Khoa Thận nhân tạo 

 

 



 
 

 



 
 

MỤC LỤC 

Phần 1: PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ  

KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC-CHỐNG ĐỘC (11) 

 

1.SỐC NHIỄM KHUẨN 

CHẨN ĐOÁN 

 ĐIỀU TRỊ 

2.VIÊM PHỔI NẶNG DO VI KHUẨN CỘNG ĐỒNG 

 CHẨN ĐOÁN 

 ĐIỀU TRỊ 

3.VIÊM PHỔI LIÊN QUAN ĐẾN THỞ MÁY 

 CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

4.ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH 

CHẨN ĐOÁN 

 ĐIỀU TRỊ 

5.VIÊM TỤY CẤP 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

6.RẮN CẮN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

7.NGỘ ĐỘC THUỐC AN THẦN, GÂY NGỦ 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

8.PHẢN VỆ 

CHẨN ĐOÁN 

 XỬ TRÍ 

9.NHỒI MÁU NÃO 



 
 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

10.XUẤT HUYẾT NÃO 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

11.NGỘ ĐỘC CẤP HÓA CHẤT TRỪ SÂU PHOSPHO HỮU CƠ  

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

 

Phần 2: PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ  

TRUNG TÂM TIM MẠCH (11) 

 

1.SUY TIM 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

2.CƠN ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

3.TĂNG HUYẾT ÁP 

 CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ  

4.NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ ST CHÊNH LÊN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

5.TÂM PHẾ MẠN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

6.CƠN NHỊP NHANH KỊCH PHÁT TRÊN THẤT 

CHẨN ĐOÁN 



 
 

ĐIỀU TRỊ 

7.HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP KHÔNG CÓ ST CHÊNH LÊN 

  CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

8.SUY TĨNH MẠCH CHI DƯỚI 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

9.VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM KHUẨN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

10.RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID MÁU  

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

11.VAN TIM NHÂN TẠO 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

 

Phần 3: PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA NỘI HÔ HẤP (10) 

 

1.VIÊM PHỔI MẮC PHẢI Ở CỘNG ĐỒNG 

CHẨN ĐOÁN  

ĐIỀU TRỊ 

2.TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

3. ÁP XE PHỔI  

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

4.ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH 



 
 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

5.VIÊM PHẾ QUẢN CẤP 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

6.HEN PHẾ QUẢN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

7.GIÃN PHẾ QUẢN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

8.TRÀN MỦ MÀNG PHỔI 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

9.TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

10.HO RA MÁU 

CHẦN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

 

Phần 4: PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA NỘI TIÊU HÓA (14) 

 

1.ÁP XE GAN DO AMIP 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

2.APXE GAN ĐƯỜNG MẬT 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 



 
 

3.HỘI CHỨNG CAI RƯỢU CẤP 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

4.HỘI CHỨNG GAN THẬN 

CHẨN ĐOÁN 

  ĐIỀU TRỊ 

5.LOÉT DẠ DÀY- HÀNH TÁ TRÀNG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

6.NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG MẬT 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

7.NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ   

8.BỆNH  TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

9.VIÊM DẠ DÀY 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ   

10.VIÊM GAN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

11.VIÊM TỤY CẤP 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

12.XƠ GAN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 



 
 

13.XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY – TÁ TRÀNG 

 CHẨN ĐOÁN 

  ĐIỀU TRỊ 

14.XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA TRÊN DO TĂNG ÁP LỰC TĨNH MẠCH CỬA 

CHẨN ĐOÁN 

  ĐIỀU TRỊ 

 

Phần 5: PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA NỘI THẬN CƠ XƯƠNG KHỚP (14) 

 

1.BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

2.VIÊM KHỚP DẠNG THẤP 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

3.BỆNH GÚT 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

4.THOÁI HOÁ KHỚP GỐI 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

5.THOÁI HOÁ CỘT SỐNG THẮT LƯNG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

6.ĐAU THẦN KINH TỌA 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

7.LOÃNG XƯƠNG 

CHẨN ĐOÁN 



 
 

ĐIỀU TRỊ 

8.NHIỄM KHUẨN DA VÀ MÔ MỀM 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

9.VIÊM BÀNG QUANG CẤP 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

10.NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

11.HỘI  CHỨNG VIÊM  THẬN MẠN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

12.HỘI CHỨNG THẬN HƯ 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

13.SUY THẬN CẤP 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

14.BỆNH THẬN MẠN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

 

Phần 6: PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA THẦN KINH (11) 

 

1.XUẤT HUYẾT NÃO 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

2.NHỒI MÁU NÃO 



 
 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

3.XUẤT HUYẾT DƯỚI NHỆN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

4.ĐAU ĐẦU 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

5.CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐAU DÂY THẦN KINH TỌA 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

6.BỆNH ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

7.LIỆT DÂY THẦN KINH SỐ VII NGOẠI BIÊN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

8.ĐAU DÂY THẦN KINH TAM THOA 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

9.RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TIỀN ĐÌNH 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

10.ĐỘNG KINH 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

11.BỆNH PARKINSON 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

 



 
 

Phần 7: PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA HUYẾT HỌC LÂM SÀNG (15) 

 

1.THALASSEMIA 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

2.HỘI CHỨNG LOẠN SẢN TỦY XƯƠNG  

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

3.THIẾU MÁU DO THIẾU SẮT 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

4.BỆNH BẠCH CẦU CẤP (LƠ XÊ MI CẤP) 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

5.SUY TỦY XƯƠNG VÔ CĂN  

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

6.ĐA U TỦY VÀ CÁC U TƯƠNG BÀO 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

7.THIẾU MÁU TAN MÁU TỰ MIỄN DỊCH 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

8.BAN XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU VÔ CĂN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

9.THIẾU YẾU TỐ VIII, IX DI TRUYỀN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 



 
 

10.TĂNG TIỂU CẦU TIÊN PHÁT 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

11.BỆNH XƠ HÓA TỦY XƯƠNG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

12.BỆNH BẠCH CẦU DẠNG TỦY MẠN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

13.BỆNH TĂNG HỒNG CẦU VÔ CĂN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

14.THIẾU HỤT CÁC YẾU TỐ ĐÔNG MÁU  

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

15.THIẾU MÁU DO THIẾU VITAMIN B12 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

 

Phần 8: PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA LÃO KHOA (10) 

 

1.TĂNG HUYẾT ÁP 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

2.NHỒI MÁU NÃO 

 CHẨN ĐOÁN 

 ĐIỀU TRỊ 

3.XUẤT HUYẾT NÃO 

CHẨN ĐOÁN 



 
 

ĐIỀU TRỊ 

4.ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2  

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

5.LOÃNG XƯƠNG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

6.VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

7.ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

8.CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA CỘT SỐNG THẮT LƯNG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

9.VIÊM DẠ DÀY 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

10.XƠ GAN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

 

Phần 9: PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA NỘI TIẾT (10) 

 

1.ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

 CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

2.ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ 



 
 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

3.BỆNH LÝ BÀN CHÂN DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

4.BIẾN CHỨNG TĂNG ÁP LỰC THẨM THẤU DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

5.HÔN MÊ NHIỄM TOAN CETON DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

 CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

6.BIẾN CHỨNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

7.BƯỚU NHÂN TUYẾN GIÁP 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

8.CƯỜNG CHỨC NĂNG TUYẾN GIÁP 

BỆNH BASEDOW 

ĐIỀU TRỊ 

9.SUY TUYẾN GIÁP 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

10.SUY THƯỢNG THẬN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ  

 

 

 



 
 

Phần 10: PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA TRUYỀN NHIỄM (11) 

 

1.NHIỄM KHUẨN HUYẾT 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

2.SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

3.BỆNH THỦY ĐẬU 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

4.BỆNH QUAI BỊ 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

5.BỆNH CÚM MÙA 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

6.COVID-19 DO CHỦNG VI RÚT CORONA MỚI 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

7.VIÊM MÀNG NÃO NHIỄM KHUẨN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

8.BỆNH VIÊM GAN VI RÚT B 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

9.BỆNH VIÊM GAN VI RÚT C 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 



 
 

10.NHIỄM KHUẨN NHIỄM ĐỘC THỨC ĂN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

11.BỆNH UỐN VÁN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

 

Phần 11: PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA DA LIỄU (10) 

 

1.BỆNH VẨY NẾN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

2.VIÊM DA CƠ ĐỊA 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

3.PEMPHIGUS 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

4.VIÊM DA DẦU 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

5.VIÊM DA TIẾP XÚC 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

6.BỆNH MÀY ĐAY 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

7.NHỌT 

CHẨN ĐOÁN 



 
 

ĐIỀU TRỊ 

8.NHIỄM ĐỘC DA DỊ ỨNG THUỐC 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

9.BỆNH NẤM NGOÀI DA 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

10.BỆNH ZONA 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

 

Phần 12: PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (10) 

 

1.CỨNG KHỚP  KHUỶU 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

2.CỨNG KHỚP CỔ BÀN NGÓN TAY 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

3.CỨNG KHỚP GỐI 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

4.CỨNG KHỚP VAI 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

5.ĐAU THẮT LƯNG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

6.HỘI CHỨNG CỔ VAI TAY 



 
 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

7.LIỆT DÂY VII NGOẠI BIÊN 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

8.LIỆT NỬA NGƯỜI 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

9.LOÉT DO ĐÈ ÉP 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

10.TỔN THƯƠNG THẦN KINH QUAY 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

 

Phần 13: PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN (10) 

 

1.BỆNH DÂY THẦN KINH MẶT 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

2.BÍ ĐÁI CƠ NĂNG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

3.ĐAU CỘT SỐNG THẮT LƯNG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

4.ĐAU THẦN KINH TỌA 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 



 
 

5.DI CHỨNG NHỒI MÁU NÃO 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

6.HỘI CHỨNG CỔ VAI CÁNH TAY 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

7.TĂNG HUYẾT ÁP 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

8.THOÁI HÓA KHỚP GỐI 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

9.VIÊM DẠ DÀY VÀ TÁ TRÀNG 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

10.VIÊM KHỚP DẠNG THẤP 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 

 

Phần 14: PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA THẬN NHÂN TẠ0 (01) 

 

1.SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI CÓ LỌC MÁU CHU KỲ 

CHẨN ĐOÁN 

ĐIỀU TRỊ 
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Phần : PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TRUNG TÂM TIM MẠCH  

  

SUY TIM 

 

I. KHÁI NIỆM 

 Suy tim là tình trạng bệnh lý trong đó cung lượng tim không đủ để đáp ứng nhu 

cầu ôxy của cơ thể trong mọi tình huống sinh hoạt của bệnh nhân [4]. 

II. NGUYÊN NHÂN 

1. Bệnh liên quan đến cơ tim 

- Hay gặp là bệnh lý động mạch vành: Hội chứng vành cấp hay hội chứng vành mạn. 

- Ngộ độc cơ tim (do lạm dụng chất kích thích, kim loại nặng, tia phóng xạ, thuốc 

độc tế bào, thuốc ức chế miễn dịch…). 

- Tổn thương cơ tim liên quan đến phản ứng viêm và trung gian miễn dịch: Liên quan đến 

tình trạng nhiễm trùng (Vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng, HIV…) hoặc không nhiễm trùng 

(các bệnh tự miễn thâm nhiễm cơ tim do bệnh ác tính hoặc không. 

- Thâm nhiễm cơ tim: Liên quan đến bệnh lý ác tính hoặc không: Thâm nhiễm trực 

tiếp hay di căn xa, Amyloidosis… 

- Rối loạn chuyển hóa liên quan đến hormone (như bệnh lý tuyến giáp, cận giáp…), 

dinh dưỡng (thiếu vitamin B1, sắt, can xi…) 

- Bất thường về gen [1][5] 

2. Bệnh liên quan đến bất thường cung lượng tim 

- Tăng huyết áp 

- Bất thường van tim hay các dị tật về cấu trúc tim: Bẩm sinh (thông liên nhĩ, thông 

liên thất, ống động mạch…); mắc phải (bệnh van hai lá, van động mạch chủ, van ba 

lá, van động mạch phổi). 

- Bệnh lý màng ngoài tim (Viêm màng ngoài tim co thắt, tràn dịch màng ngoài tim) 

và xơ hóa nội mạc cơ tim. 



 
 

- Bệnh gây tăng cung lượng tim (thiếu máu, nhiếm trùng…); quá tải thể tích. 

- Rối loạn nhịp: Rối loạn nhịp nhanh hay chậm [1][5] 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

1.1.1. Triệu chứng cơ năng 

- Với suy tim trái: Khó thở khi gắng sức. Cơn hen tim và phù phổi cấp: do suy tim 

trái cấp. Bệnh nhân khó thở dữ dội, thở nhanh, co kéo cơ hô hấp và tiếng ran ẩm dâng 

lên nhanh chóng từ hai đáy phổi. 

- Các triệu chứng khác: mệt mỏi do giảm cung lượng tim, ho, đau ngực, đái ít… 

Với suy tim phải: Khó thở thường xuyên, ngày một nặng dần nhưng không có các 

cơn kịch phát như trong suy tim trái, đau tức vùng hạ sườn phải (do gan to), tiểu ít. 

1.1.2. Triệu chứng thực thể 

- Trong suy tim trái: Nhìn, sờ thấy mỏm tim đập lệch sang trái do giãn thất trái: 

Nghe tim: Ngoài các triệu chứng có thể gặp của một số bệnh van tim (nếu có) đã gây 

nên suy thất trái, các dấu hiệu thường gặp là: tần số tim nhanh, tiếng ngựa phi trái, 

thổi tâm thu do hở hai lá cơ năng… 

Khám phổi: Thường thấy ran ẩm rải rác hai bên đáy phổi do ứ máu. Trong trường 

hợp cơn hen tim có thể nghe được nhiều ran rít và ran ẩm ở hai phổi, còn trong trường 

hợp phù phổi cấp sẽ nghe thấy rất nhiều ran ẩm to, nhỏ hạt dâng nhanh từ hai đáy 

phổi lên khắp hai phế trường như "thủy triều dâng". 

Huyết áp động mạch tối đa thường giảm, huyết áp tối thiểu lại bình thường nên 

số huyết áp chênh lệch thường nhỏ đi. 

- Trong suy tim phải: Thấy gan to, lúc đầu gan to căng do ứ nước, khi điều trị 

thuốc lợi tiểu thì gan nhỏ đi (gan dàn xếp), về sau gan trở nên xơ cứng và không còn 

dấu hiệu “dàn xếp” nữa. 

• Tĩnh mạch cổ nổi, dấu hiệu phản hồi gan-tĩnh mạch cổ dương tính. 



 
 

• Tím da và niêm mạc. 

• Phù: Phù mềm, lúc đầu chỉ khu trú ở hai chi dưới, về sau nếu suy tim nặng thì 

có thể thấy phù toàn thân, tràn dịch các màng (tràn dịch màng phổi, màng bụng...). 

• Nghe tim: ngoài các triệu chứng của bệnh đã gây ra suy tim phải ta còn có thể 

thấy: Tần số tim thường nhanh, đôi khi có tiếng ngựa phi phải, tiếng thổi tâm thu nhẹ 

ở trong mỏm hoặc ở vùng mũi ức do hở van ba lá cơ năng. Tiếng thổi này thường rõ 

hơn khi hít vào sâu (dấu hiệu Rivero-Carvalho). 

• Dấu hiệu Hartzer (tâm thất phải giãn nhìn thấy đập ở vùng mũi ức). 

• Huyết áp tâm thu bình thường, nhưng huyết áp tâm trương thường tăng lên. 

  Triệu chứng của suy tim toàn bộ: Thường là bệnh cảnh của suy tim phải ở mức 

độ nặng: 

1.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định suy tim [4] 

Tiêu chuẩn Framingham. Chẩn đoán suy tim bao gồm 2 tiêu chuẩn chính hoặc 

1 tiêu chuẩn chính và 2 tiêu chuẩn phụ: 

- Tiêu chuẩn chính: 

+ Cơn khó thở kịch phát về đêm 

+ Giảm 4,5 kg trong 5 ngày điều trị suy tim 

+ Tĩnh mạch cổ nổi 

+ Ran ở phổi 

+ Phù phổi cấp 

+ Phản hồi gan tĩnh mạch cổ dương tính 

+ Tiếng tim ngựa phi T3 

+ Áp lực tĩnh mạch trung tâm lớn hơn 16 cm nước 

+ Thời gian tuần hoàn kéo dài trên 25 giây 

+ Bóng tim to trên Xquang ngực thẳng 

+ Bằng chứng phù phổi, ứ máu tạng hoặc tim to khi giải phẫu tử thi. 

- Tiêu chuẩn phụ: 



 
 

+ Ho về đêm 

+ Khó thở khi gắng sức vừa phải 

+ Giảm dung tích sống 1/3 so với dung tích sống tối đa của bệnh nhân 

+ Tràn dịch màng phổi 

+ Tần số tim nhanh (trên 120 ck/ph) 

+ Gan to 

+ Phù mắt cá chân hai bên. 

1.3. Phân độ suy tim 

1.3.1. Theo NYHA (Hiệp hội tim mạch New York) 

Giai đoạn  

I Không có giới hạn về hoạt động thể chất 

II Giới hạn nhẹ về khả năng gắng sức, các triệu chứng xuất hiện bởi 

mức gắng sức trung bình (như leo cầu thang) 

III Giới hạn nhiều về khả năng gắng sức, các triệu chứng xuất hiện 

với mức gắng sức nhẹ (như mặc quần áo). 

IV Triệu chứng xuất hiện cả khi nghỉ ngơi. 

1.3.2. Theo môn tim mạch Hoa Kỳ và hội tim mạch Hoa Kỳ (ACC/AHA 2017) [2] 

Giai đoạn A Giai đoạn B Giai đoạn C  Giai đoạn D 

Có nguy cơ suy tim 

nhưng chưa có bằng 

chứng về tổn thương 

cấu trúc chức năng 

tim, chưa có suy tim 

trên lâm sàng 

Có bằng chứng về 

tổn thương cấu trúc 

và chức năng tim, 

nhưng chưa có triệu 

chứng suy tim trên 

lâm sàng 

Có bằng chứng về 

tổn thương cấu 

trúc và chức năng 

tim, có triệu 

chứng suy tim 

trên lâm sàng 

Suy tim không 

đáp ứng với 

điều trị 

Tiếp cận chẩn đoán suy tim mạn tính theo Hội tim mạch châu Âu (ESC 

2016) [1] 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.2. Cận lâm sàng 

1.2.1. Điện tim đồ 

- Nhịp nhanh xoang hoặc rối loạn nhịp tim 

- Triệu chứng trên ĐTĐ gợi ý nguyên nhân: Sóng Q hoại tử cơ tim, phì đại thất trái 

(tăng HA hoặc hẹp chủ), rối loạn nhịp, bloc nhánh trái hoặc yếu tố khởi phát đợt cấp 

mất bù của suy tim: rung nhĩ, thiếu máu cơ tim... 

- Triệu chứng của suy tim phải: trục phải, tăng gánh thất phải. 

- Triệu chứng suy tim toàn bộ: tăng gánh cả hai buồng thất. 

1.2.2. XQ tim phổi 

Bóng tim to, cung dưới trái giãn trong trường hợp suy tim trái, hình ảnh ứ máu ở 

phổi 

1.2.3. Siêu âm tim 

- Đánh giá hình thái giải phẫu của tim, mức độ giãn buồng tim, độ dày các thành tim. 

- Đánh giá chức năng tâm thu thất trái thông qua phân suất tống máu thất trái (EF). 

- Đánh giá chức năng tâm trương thất trái và áp lực đổ đầy buồng tim trái. 

- Đánh giá chức năng thất phải và áp lực động mạch phổi. 

- Chẩn đoán một số nguyên nhân suy tim: Rối loạn vận động vùng (nhồi máu cơ tim), 

bệnh cơ tim giãn, bệnh cơ tim phì đại, bệnh lý van tim, loạn sản thất  phải ... 

- Đánh giá huyết khối trong các buồng tim [4][5]. 

1.2.4. Các chất chỉ điểm sinh học 

- Định lượng Peptide lợi niệu hiện nay được xem như thăm dò đầu tay trong tiếp cận 

chẩn đoán suy tim, đặc biệt trong trong trường hợp siêu âm tim không thể thực hiện 

được ngay. Định lượng peptide lợi niệu trong giá trị bình thường cho phép loại trừ 

chẩn đoán suy tim (trừ trong một số trường hợp âm tính giả: béo phì, viêm màng 

ngoài tim co thắt mạn tính...) 

- Chẩn đoán suy tim giai đoạn ổn định được đặt ra khi: BNP > 35 pg/ml hoặc Pro- 

BNP > 125 pg/ml. Chẩn đoán đợt cấp của suy tim mạn hoặc suy tim cấp khi: BNP > 



 
 

100 pg/ml hoặc Pro-BNP > 300 pg/ml. 

Lưu ý một số trường hợp dương tính giả: Suy thận, nhiễm trùng, tuổi cao [4]. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

2.1. Các nguyên nhân gây khó thở cấp tính và mạn tính 

- Các bệnh lý của hệ hô hấp như viêm phổi, hen phế quản, tràn dịch, tràn khí màng 

phổi, bệnh phổi mạn tính tắc nghẽn… 

- Các nguyên nhân mạch máu như: Hội chứng mạch vành cấp, mạn, bệnh lý động 

mạch chủ, thuyên tắc động mạch phổi… 

- Các bệnh lý của hệ tiêu hóa như hội chứng dạ dày tá tràng nhiều khi cũng làm cho 

bệnh nhân có cảm giác khó thở… 

2.2. Các nguyên nhân gây ứ dịch, phù 

- Bệnh lý gan mật, các bệnh lý của thận tiết niệu… 

- Bệnh lý gây chèn ép hoặc thuyên tắc tĩnh mạch… 

2.2.3. Cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán phân biệt, chẩn đoán nguyên nhân, theo 

dõi, tiên lượng bệnh 

- Chụp ĐMV: Tìm tổn thương hẹp ĐMV và xét tái thông mạch khi nghi ngờ có tổn 

thương động mạch vành đi kèm. 

- Chụp MRI tim: phát hiện các bệnh lý bất thường cấu trúc cơ tim. 

- Chụp xạ hình cơ tim (Scintigraphy: Đánh giá mức độ thiếu máu, mức độ sống còn 

của cơ tim, thâm nhiễm cơ tim (amylose). 

- Chụp buồng tim đánh giá chức năng tâm thu thất trái (trong một số trường hợp đặc 

biệt), sinh thiết cơ tim. 

- Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực khi nghi ngờ có bệnh lý động mạch chủ, thuyên tắc 

động mạch phổi hay cần phân biệt với một số bệnh lý của hô hấp, siêu âm ổ bụng, 

chụp cắt lớp vi tính ổ bụng, nội soi đường tiêu hóa đề chẩn đoán phân biệt với một 

số bệnh của hệ tiêu hóa có triệu chứng giống suy tim. Siêu âm dopler mạch máu 

để đánh giá tình trạng thuyên tắc tĩnh mạch, xơ vữa, huyết khối động mạch. 



 
 

- Thăm dò huyết động, test gắng sức (điện tâm đồ, siêu âm tim gắng sức). 

- Holter huyết áp, Holter điện tâm đồ để chẩn đoán các rối loạn nhịp tim và huyết 

áp.  

- Công thức máu, đông máu cơ bản (PT, APTT), sinh hóa máu: (Glucose, ure, cre, 

điện giải đồ, GOT, GPT, Cholesterol, HDL, LDL, Protein toàn phần, albumin, 

FT4, TSH, Troponin T, CK, CKMB…), nguyên nhân thiếu máu (sắt, vitamin B12, 

acid folic, huyết đồ, tủy đồ, test Coomb, Bilirubin trực tiếp, gián tiếp…) khi nghi 

ngờ các bệnh lý về máu là nguyên nhân gây suy tim, khí máu động mạch…, các 

Bilan nhiễm trùng (máu lắng, CRP, Procanxitonin…) khi nghi ngờ có tình trạng 

nhiễm trùng đi kèm. 

- Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu, protein niệu 24h, microalbumin. 

- Các xét nghiệm và các thăm dò chẩn đoán hình ảnh nêu trên có thể được áp dụng 

trong từng trường hợp bệnh tùy thuộc vào bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân. 

IV. ĐIỀU TRỊ SUY TIM 

1. Nguyên tắc điều trị 

- Những biện pháp điều trị chung cho tất cả các loại nguyên nhân gây ra suy tim, chế 

độ không dùng thuốc, dùng thuốc và can thiệp. 

- Những biện pháp điều trị đặc biệt áp dụng cho từng trường hợp cụ thể tùy theo 

nguyên nhân của suy tim. 

1.1. Những biện pháp điều trị chung  

1.1.1. Chế độ nghỉ ngơi  

- Nghỉ ngơi là một việc khá quan trọng vì góp phần làm giảm công của tim. Tùy mức 

độ suy tim mà có chế độ nghỉ ngơi, tập luyện khác nhau.  

1.1.2. Chế độ ăn giảm muối 

Bệnh nhân chỉ được dùng < 3g muối NaCl /ngày, tức là < 1,2g (50 mmol) 

Na+/ngày. Với chế độ ăn gần như nhạt hoàn toàn: Bệnh nhân chỉ được ăn < 1,2g 

muối NaCl/ngày tức là < 0,48g (20mmol) Na+ /ngày.  



 
 

1.2.3. Hạn chế lượng nước và dịch dùng cho bệnh nhân 

Hạn chế lượng nước và dịch dùng cho bệnh nhân hàng ngày nhằm giảm bớt khối 

lượng tuần hoàn và giảm gánh nặng với tim, thường chỉ nên dùng cho bệnh nhân 

khoảng 500 – 1000 ml lượng dịch đưa vào cơ thể mỗi ngày tùy mức độ suy tim nặng 

hay nhẹ.  

1.2.4. Thở ôxy 

 Là biện pháp cần thiết trong trường hợp suy tim nặng, giúp tăng cung cấp ôxy 

cho các mô, giảm bớt mức độ khó thở của bệnh nhân, đồng thời làm hạn chế sự co 

mạch phổi thường gặp ở những bệnh nhân thiếu oxy.  

1.2.5. Loại bỏ các yếu tố nguy cơ khác 

Bỏ thuốc lá, cà phê... giảm cân nặng ở những bệnh nhân béo phì, tránh các xúc 

cảm mạnh (stress). ngừng những thuốc làm giảm sức bóp của cơ tim nếu đang dùng, 

ví dụ: các thuốc chẹn beta loại không để điều trị suy tim, verapamil, disopyramide, 

flecainide... - Tránh các thuốc giữ nước như corticoid; NSAID..., điều trị những yếu 

tố làm nặng thêm tình trạng suy tim như thiếu máu, nhiễm trùng, rối loạn nhịp tim... 

1.2. Điều trị nguyên nhân 

1.2.1. Các nguyên nhân/ yếu tố nguy cơ thường gặp 

- Tăng huyết áp: kiểm soát tốt huyết áp bằng thay đổi lối sống kết hợp dùng thuốc 

giúp ngăn ngừa sự xuất hiện và làm chậm sự tiến triển của suy tim. 

- Đái tháo đường: Thuốc được lựa chọn đầu tiên để kiểm soát đường máu trên bệnh 

nhân suy tim bao gồm metformin và thuốc ức chế kênh đồng vận chuyển 

NatriGlucose 2 (SGLT2i). Các thuốc ức chế SGLT2 (dapagliflozin, 

empagliflozin…) làm tăng đào thải đường và muối qua nước tiểu bằng cách ức 

chế tái hấp thu glucose và natri ở ống thận nên có lợi cho điều trị suy tim.  Các 

thuốc đồng vận thụ thể GLP-1 cũng được chứng minh hiệu quả bảo vệ tim mạch 

nhưng có tác động trung tính trên tiêu chí nhập viện do suy tim. 

- Nhồi máu cơ tim và các bệnh mạch vành: có thể can thiệp trực tiếp vào chỗ tắc 



 
 

của động mạch vành bằng thuốc tiêu sợi huyết, nong và đặt Stent động mạch vành 

hoặc mổ   bắc cầu nối chủ- vành... 

- Bệnh van tim hoặc dị tật bẩm sinh: nếu có thể, cần xem xét sớm chỉ định can 12 

thiệp qua da (nong van bằng bóng, đóng các lỗ thông bằng dù...) hoặc phẫu thuật 

sửa chữa các dị tật, thay van tim.  

- Suy tim do rối loạn nhịp tim kéo dài thì phải có biện pháp điều trị các rối loạn nhịp 

tim một cách hợp lý: dùng thuốc, sốc điện, đốt điện hay cấy máy tạo nhịp [5]. 

1.2.2. Các nguyên nhân/ yếu tố nguy cơ khác  

- Cường giáp: điều trị bằng kháng giáp trạng tổng hợp hoặc phương pháp phóng xạ 

hay phẫu thuật. 

- Thiếu máu-thiếu sắt: cần tìm nguyên nhân, định lượng ferritin để điều trị và bù đủ. 

- Thiếu vitamin B1 (bệnh tê phù Beri-Beri): cần dùng vitamin B1 liều cao [5]. 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Các thuốc điều trị nền tảng 

2.1.1. Thuốc ức chế men chuyển dạng angiotensin (ƯCMC) 

 Thuốc ức chế men chuyển được coi là lựa chọn hàng đầu trong điều trị suy 

tim. Các nghiên cứu đã chứng minh rõ vai trò của thuốc ƯCMC trong điều trị suy 

tim, không chỉ làm giảm triệu chứng mà còn cải thiện được tiên lượng bệnh rất đáng 

kể [3]. 

2.1.2. Nhóm thuốc ức chế thụ thể AT1 của angiotensin II (ƯCTT) 

 Được chỉ định khi bệnh nhân không dung nạp với thuốc ƯCMC hoặc có thể 

lựa chọn từ đầu trong điều trị suy tim [3]. 

2.1.3. Thuốc ức chế kép thụ thể Angiotensin Neprilysin (ARNI) 

 Thuốc chỉ định điều trị trong suy tim mạn tính có phân suất tống máu thất trái 

giảm, đặc biệt khi bệnh nhân đã điều trị bằng các nhóm thuốc suy tim cơ bản tối ưu 

nhưng không đáp ứng. Có thể cân nhắc Sacubitril/Valsartan cho bệnh nhân suy tim 

mạn cũng như suy tim cấp đã ổn định huyết động mà không cần phải sử dụng ức chế 



 
 

men chuyển hoặc ức chế thụ thể trước đó [2] (ACC 2017, ESC 2019). 

2.1.4. Thuốc chẹn beta 

- Thuốc chẹn beta đã trở thành một lựa chọn quan trọng, là một trong những thuốc 

nền tảng trong điều trị suy tim mạn tính với phân suất tống máu thất trái giảm. 

- Có 4 loại thuốc chẹn beta có thể dùng trong điều trị suy tim: carvedilol; metoprolol, 

bisoprolol và nevibolol [3][4]. 

2.1.5. Nhóm lợi tiểu kháng aldosterone 

 Thuốc kháng aldosterone không chỉ có tác dụng lợi tiểu mà đặc biệt có lợi ích 

làm giảm các quá trình bù trừ thái quá của sự tăng aldosterone trong suy tim nặng, 

do đó làm giảm sự co mạch, giữ muối và nước, sự phì đại cơ tim, suy thận, rối loạn 

chức năng nội mạch… [5]. 

2.2. Các nhóm thuốc khác, áp dụng trong các trường hợp cụ thể 

2.2.1. Thuốc lợi tiểu (ngoài nhóm kháng aldosterone) 

- Nhóm thuốc lợi tiểu thiazide: Chlorothiazide, Hydrochlothiazide, Metolazone, 

Indapamide... 

- Nhóm thuốc lợi tiểu tác dụng lên quai Henle (Furosemid, Bumetanide, Acid 

Ethacrynic…): Furosemide đặc biệt có hiệu quả trong điều trị bệnh nhân suy tim 

nặng hoặc bị phù phổi cấp. 

2.2.2. Glucosid trợ tim 

- Liều thấp digoxin (khoảng 0,125 mg/ngày) có hiệu quả làm giảm triệu chứng và 

tỷ lệ tái nhập viện trong suy tim mạn tính. 

- Liều cao digoxin theo cách dùng cổ điển (liều tấn công và duy trì) có thể làm tăng 

tử vong và không được khuyến cáo dùng hiện nay. 

- Chỉ định: Suy tim với cung lượng tim thấp, bệnh cơ tim giãn, đặc biệt khi có nhịp 

tim nhanh; suy tim có kèm các rối loạn nhịp trên thất, đặc biệt trong rung nhĩ hay 

cuồng nhĩ [5]. 

2.2.3. Nhóm chẹn kênh If (Ivabradine) 



 
 

- Khuyến cáo trên bệnh nhân suy tim có triệu chứng (NYHA II-IV), EF < 35%, nhịp 

xoang, tần số tim > 70 ck/phút dù đã tối ưu hóa điều trị suy tim bằng chẹn beta 

(liều tối đa điều trị suy tim hoặc liều cao nhất bệnh nhân có thể dung nạp được), 

ức chế men chuyển, kháng aldosterone. 

- Thường dùng Procoralan5mg; 7,5mg 1-2 viên/ngày [3][4]. 

2.2.4. Kết hợp Hydralazine và isosorbide dinitrate 

 Chỉ định trên bệnh nhân suy tim EF < 35% hoặc EF< 45% có kèm giãn buồng 

tim trái, triệu chứng NYHA III-IV dai dẳng dù đã tối ưu hóa điều trị suy tim bằng 

UCMC, chẹn beta, kháng aldosterone nhằm làm giảm tỷ lệ tử vong và tái nhập viện 

do suy tim [4]. 

2.2.5. Thuốc chống đông 

 Tùy theo chỉ định khi bệnh nhân có chỉ định dùng thuốc chống đông, có 2 nhóm 

thuốc chống đông thường được dùng là nhóm chống đông kháng vitamin K như 

Coumadin (Warfarin) hay Acecoumazol (Sintrom, Vincerol…) và nhóm thuốc 

kháng đông trực tiếp (NOAC) như Rivaroxaban, Dabigatran …. 

   Một số thuốc thường dùng và liều lượng trong điều trị suy tim (một số thuốc 

có thể chưa sẵn có tại Việt Nam): 

Nhóm thuốc Biệt dược 

Lợi tiểu  

Furosemide Lasix, Furocemid… 

Torsemide Torsemide… 

Bumetanide Bumetanide… 

Hydrochlorthiazide Hydrazide… 

Metolazone Metolazone… 

Thuốc ức chế men chuyển  

Captopril Captopril25mg… 

Enalapril Enalapril… 



 
 

Lisinopril Zestoritic, Zestril… 

Ramipril Ramipril… 

Perindopril Coversyl… 

Thuốc ức chế thụ thể angiotensin 

Valsartan Losartan 

Ibersatan 

Termisartan 

Diovan…. 

Cozaar… 

Aprovel, Sunirovel… 

Micardis… 

Thuốc ức chế kép thụ thể angiotensin 

neprilysin Sacubitril/Valsartan 

Uperio 50, 100, 200mg… 

Thuốc chẹn beta  

Carvedilol Dilatrend 6,25; 12,5mg; 25mg… 

Bisoprolol Concor 2,5; 5mg… 

Metoprolol succinate CR Nebivolol Betaloc, betaloc zok 25, 50mg… 

Nebilet 5mg 

Các thuốc khác  

Spironolactone Verospiron, Spirololacton… 

Eplerenone Eplerenone 

Viên kết hợp hydralazine/isosorbide 

dinitrate 

Isolazine… 

Digoxin 

Procoralan 

Rivaroxaban 

Dabigatran 

Digorich… 

Procoralan… 

Xarelto 10, 15, 20mg… 

Pradaxa110mg,150mg… 

Ngoài ra có một số thuốc thường dùng trong điều trị suy tim cấp, suy tim mất 

bù như: Dobutamin, Dopamin, Noadrenalin, Adrenalin, Nitroglycerin, Milrinone… 

Trong 1 số trường hợp có rối loạn nhịp có thể phải sử dụng đến shock điện 

chuyển nhịp, các thuốc chống loạn nhịp như Amiodarone, Lidocain… 



 
 

3. Thiết bị hỗ trợ (device) cho BN suy tim giảm phân suất tống máu thất trái 

3.1. Máy tạo nhịp tái đồng bộ cơ tim (CRT) 

- Cơ chế: máy tạo nhịp tâm nhĩ và/ hoặc hai tâm thất trái và phải để đồng bộ hoạt 

động co bóp của tim trong trường hợp suy tim nặng có kèm theo sự mất đồng bộ 

điện học hai tâm thất (QRS giãn rộng). 

- Hiện nay, phương pháp điều trị này được chỉ định ở những bệnh nhân suy tim với 

EF ≤ 35% kèm phức bộ QRS ≥ 130 ms và có dạng block nhánh trái, còn triệu 

chứng (NYHA II-IV) mặc dù đã điều trị nội khoa tối ưu [4][5]. 

3.2. Máy phá rung tự động (ICD) 

- Dự phòng tiên phát: Bệnh nhân suy tim nặng EF ≤ 35%, tiên lượng sống thêm ≥ 1 

năm, có triệu chứng NYHA II-III (dù điều trị nội khoa tối ưu) do các nguyên nhân 

sau: Bệnh cơ tim giãn; bệnh tim thiếu máu cục bộ (trừ trường hợp mới có NMCT 

cấp trong vòng 40 ngày) 

- Dự phòng thứ phát: Bệnh nhân suy tim có rối loạn nhịp thất nặng gây huyết động 

không ổn định, tiên lượng sống thêm ≥ 1 năm [4][5]. 

4. Thay (ghép) tim 

4.1. Chỉ định 

- Bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối, đã kháng lại với tất cả các biện pháp điều trị 

nội, ngoại khoa thông thường. 

- Dưới 65 tuổi và có khả năng tuân thủ chặt chẽ điều trị. 

4.2. Chống chỉ định 

- Tăng ALĐMP cố định. 

- Ung thư đang tiến triển hoặc mới được phát hiện dưới 5 năm. 

- Bệnh lí toàn thân tiên lượng nặng (suy gan, suy thận...) [4]. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Bệnh suy tim nếu không được đều trị đúng sẽ có tiến triển ngày càng nặng và có 

nhiều biến chứng xuất hiện. 



 
 

- Các biến chứng có thể do bệnh hay do thuốc điều trị. Một số biến chứng hay gặp 

như: rối loạn nhịp, biến chứng tắc mạch đại tuần hoàn do rung nhĩ hoặc do suy tim 

nặng có thể hình thành cục máu đông trong tim, biến chứng chảy máu do quá liều 

thuốc chống đông hoặc biến chứng suy thận, suy gan, rối loạn điện giải. 

- Các biến chứng này có thể dẫn tới nguyên nhân tử vong ở bệnh nhân suy tim. 

VI. PHÒNG BỆNH  

- Bệnh nhân phải được giáo dục kỹ về lối sống, về chế độ ăn uống, tránh những yếu 

tố nguy cơ (hút thuốc lá, rượu), tránh các thuốc có hại đến suy tim như corticoid, 

thuốc chống viêm khác… 

- Tiếp tục điều trị các thuốc nền tảng trong điều trị suy tim, tái khám định kỳ để 

chỉnh thuốc hợp lý. 

- Tiếp tục điều trị tốt các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn 

lipid máu… 

- Kiểm soát nhịp thất, kiểm soát chống đông trong những trường hợp có chỉ định 

dùng thuốc chống đông. 

- Hạn chế tối đa các yếu tố là nguy cơ thuận lợi cho những đợt tiến triển nặng của 

suy tim [4]. 

TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN CỦA BỆNH NHÂN SUY TIM 

1. Xuất hiện tình trạng suy tim mất bù với các triệu chứng 

- Khó thở tăng  

- Phù tăng 

- Ăn uống kém, suy kiệt 

2. Xuất hiện các bệnh lý đi kèm dẫn đến suy tim mất bù 

- Rối loạn nước điện giải, suy thận tăng. 

- Các tình trạng nhiễm trùng kèm theo: Viêm phổi, viêm đường tiết niệu… 

- Bệnh lý mạch vành. 

- Rối loạn đường máu ở bệnh nhân đái tháo đường. 



 
 

- Có các bệnh lý đi kèm khác có diễn biến cần điều trị tích cực hơn. 

3. Có các biến chứng của suy tim và quá trình điều trị  

- Rối loạn nhịp tim. 

- Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. 

- Biến chứng của dùng thuốc điều trị suy tim, đặc biệt là thuốc chống đông. 

- Rối loạn các chỉ số sinh hóa huyết học cần theo dõi: INR, điện giải đồ, Glucose 

máu, chức năng gan, thận…. 

MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

Stt Mã bệnh Tên bệnh 

1 I50 Suy tim 

2 I50.0 Suy tim sung huyết 

3 I50.1 Suy thất trái 

4 I50.9 Suy tim, không đặc hiệu 

5 I11.0 Bệnh tim do tăng huyết áp, có suy tim (sung huyết) 

6 I13.0 Bệnh tim và thận do tăng huyết áp, có suy tim (sung huyết) 

7 I13.1 Bệnh tim và thận do tăng huyết áp, có suy thận 

8 I13.2 Bệnh tim và thận do THA, có suy tim (sung huyết) và suy thận 

9 I13.9 Bệnh tim và thận do THA, không đặc hiệu. 

10 I27 Các bệnh tim do phổi khác 

11 I27.8 Bệnh tim do phổi đã xác định khác 

12 I27.9 Bệnh tim do phổi, không đặc hiệu 
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CƠN ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH 

 

I. KHÁI NIỆM 

    Đau thắt ngực ổn định là bệnh lý liên quan đến sự ổn định tương đối của mảng xơ 

vữa động mạch vành, khi không có sự nứt vỡ đột ngột hoặc sau giai đoạn cấp hoặc 

sau khi đã được can thiệp/phẫu thuật. Khi mảng xơ vữa tiến triển dần gây hẹp lòng 

ĐMV một cách đáng kể (thường là hẹp trên 70% đường kính lòng mạch) thì có thể 

gây ra triệu chứng, điển hình nhất là đau thắt ngực/khó thở khi bệnh nhân gắng sức 

và đỡ khi nghỉ. [1] 

II.   TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG ĐỂ CHẨN ĐOÁN 

1. Cơn đau thắt ngực điển hình  

-  Vị trí: Thường ở sau xương ức và là một vùng, đau có thể lan lên cổ, vai, tay, hàm, 

thượng vị, sau lưng. Hay gặp là hướng lan lên vai trái rồi lan xuống mặt trong tay 

trái 

-  Hoàn cảnh xuất hiện:Thường xuất hiện khi gắng sức, xúc cảm mạnh, sau bữa ăn 

nhiều hoặc hút thuốc lá. 

- Thời gian cơn đau: Thường khoảng vài phút, có thể dài hơn nhưng không quá 30 

phút. [1], [2] 

2. Khám lâm sàng 

Khám thực thể ít đặc hiệu nhưng rất quan trọng, có thể phát hiện các yếu tố nguy 

cơ hoặc những ảnh hưởng đến tim. 

III. CÁC XÉT NGHIỆM ĐỂ CHẨN ĐOÁN  

1.  Các chất chỉ điểm sinh học cơ tim 

- Các chất chỉ điểm sinh học cơ tim thường được dùng để chẩn đoán, phân tầng nguy 

cơ và theo dõi là CK, CK-MB, Troponin T hoặc I. Tốt nhất là các xét nghiệm siêu 



 
 

nhạy (như TroponinT hs hoặc I hs). Xét nghiệm chất chỉ điểm sinh học cơ tim được 

tiến hành nhiều lần để đánh giá động học và diễn biến của bệnh. 

2.  Điện tâm đồ lúc nghỉ 

Là một thăm dò sàng lọc trong bệnh mạch vành.ĐTĐ trong cơn đau có thể 

thấy sự thay đổi sóng T và đoạn ST (ST chênh xuống, sóng T âm). 

3. Các phương pháp gắng sức 

3.1. Điện tâm đồ gắng sức 

- Đánh giá được những bệnh nhân có nguy cơ cao về bệnh mạch vành. 

- Dự đoán mức độ hoạt động thể lực an toàn cho bệnh nhân (nhất là sau NMCT). 

- ĐTĐ gắng sức cũng không dự đoán được mức độ hẹp ĐMV và không định vị chính 

xác được vùng cơ tim thiếu máu. 

3.2. Siêu âm tim gắng sức: Là thăm dò có giá trị, đơn giản và có thể cho phép dự 

đoán vùng cơ tim thiếu máu và vị trí ĐMV tương ứng bị tổn thương. 

3.3. Phương pháp phóng xạ đo tưới máu cơ tim 

- Đánh giá chẩn đoán và tiên lượng trong nghi ngờ bệnh mạch vành khi điện tâm đồ 

gắng sức có thể không đáng tin cậy: 

+ Phụ nữ. 

+ Bệnh nhân không đạt mục tiêu khi làm nghiệm pháp gắng sức. 

+ Bệnh nhân có điện tâm đồ nghỉ ngơi bất thường đáng kể. 

- Hướng dẫn quản lý trong bệnh mạch vành đã biết: 

+ Sau nhồi máu cơ tim. 

+ Sau chụp động mạch vành. 

+ Sau tái thông mạch vành. 

- Đánh giá khả năng sống còn, sự thiếu máu và chức năng cơ tim trong rối loạn chức 

năng thất trái do thiếu máu cục bộ. 

3.4. Siêu âm tim thường quy 

- Tìm những rối loạn vận động vùng (nếu có). 



 
 

- Giúp đánh giá chức năng tim, bệnh kèm theo (van tim, màng tim, cơ tim...). 

- Trong những trường hợp bệnh nhân có biến đổi điện tim, triệu chứng hoặc diễn 

biến bất thường có thể làm siêu âm tim nhiều lần để đánh giá diễn biến, hoặc để đánh 

giá tiến triển của bệnh sau can thiệp mạch vành. 

3.5. Holter điện tim 

- Có thể phát hiện những thời điểm xuất hiện bệnh tim thiếu máu cục bộ trong ngày, 

rất có ý nghĩa ở những bệnh nhân bị co thắt động mạch vành (Hội chứng Prinzmetal) 

hoặc bệnh tim thiếu máu cục bộ thầm lặng (không có đau thắt ngực).  

- Trong cơn co thắt mạch vành có thể  thấy hình ảnh đoạn ST chênh lên. - Ngoài ra 

có thể thấy được một số các rối loạn nhịp tim khác. 

3.6. Chỉ định chụp cắt lớp động mạch vành  

- Chỉ định chính của chụp CLVT tim trong các khuyến cáo thực hành hiện nay là loại 

trừ hoặc phát hiện tổn thương động mạch vành. Chụp CLVT đặc biệt hiệu quả để 

đánh giá các bất thường giải phẫu động mạch vành cũng như cầu nối chủ vành. 

- Ưu tiên CLVT động mạch vành trong hội chứng động mạch vành mạn tính, các 

trường hợp có khả năng mắc bệnh động mạch vành thấp và trung bình (ESC 2019). 

Các chỉ định bổ sung bao gồm: 

- Tầm soát bệnh lý động mạch vành (ví dụ: Điểm vôi hóa). 

- Đánh giá cầu nối chủ vành. 

- Đánh giá các bất thường giải phẫu động mạch vành. 

- Lập bản đồ các tĩnh mạch phổi trước các thăm dò điện sinh lý và triệt đốt. 

- Đánh giá giải phẫu trong các bệnh lý tim bẩm sinh. 

- Đánh giá các khối bất thường trong lòng động mạch vành. 

- Đánh giá động mạch chủ trong trường hợp theo dõi tách thành ĐMC. 

- Đánh giá stent động mạch vành. 

- Đánh giá hình thái mảng xơ vữa mềm/vôi hóa/hỗn hợp. 

3.7. Chụp động mạch vành qua da 



 
 

- Là phương pháp quan trọng giúp chẩn đoán xác định có hẹp động mạch vành hay 

không và mức độ cũng như vị trí hẹp của từng nhánh động mạch vành. 

- Chỉ định chụp ĐMV: 

+ Đau thắt ngực ổn định mà không khống chế được dù đã điều trị nội khoa tối ưu.  

+ Đau thắt ngực ổn định, có bằng chứng của tình trạng thiếu máu cơ tim :nghiệm 

pháp gắng sức dương tính hoặc xạ hình tưới máu cơ tim dương tính… 

+ Đau ngực không ổn định/nhồi máu cơ tim không có ST chênh lên mà phân tầng 

nguy cơ từ vừa trở lên.  

+ Nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên. 

+ Đau thắt ngực xuất hiện sau khi phẫu thuật làm cầu nối chủ vành.  

+ Có triệu chứng của tái hẹp mạch vành sau can thiệp động mạch vành qua da [1], 

[2] 

IV . CẬN LÂM SÀNG ĐỂ CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH, PHÂN BIỆT, THEO 

DÕI VÀ TIÊN LƯỢNG  

- 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, 

Cholesterol, Triglycerid, LDL – cho, HDL – cho, Pro-BNP, protein, albumin.... 

- Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu. 

- Chẩn đoán hình ảnh: Chụp Xquang ngực, siêu âm màng phổi để loại trừ bệnh cảnh 

tràn khí, tràn dịch màng phổi. Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực để chẩn đoán phân biệt 

với bệnh U phổi, viêm phổi ... Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ để chẩn đoán phân 

biệt với phình tách động mạch chủ... Chụp cắt lớp vi tính hệ động mạch phổi để chẩn 

đoán phân biệt bệnh cảnh nhồi máu phổi ... Siêu âm ổ bụng, chụp cắt lớp vi tính ổ 

bụng, nội soi dạ dày giúp chẩn đoán phân biệt các trường hợp bệnh lý đường tiêu hóa 

có triệu chứng giống ĐTNÔĐ. 



 
 

- Đo ĐTĐ lúc nghỉ, gắng sức, Siêu âm Doppler tim thường quy, gắng sức. 

- Chụp động mạch vành qua da giúp chẩn đoán xác định và can thiệp ĐMV nếu có 

chỉ định. 

- Holter huyết áp, holter điện tim. 

- Xạ hình tưới máu cơ tim: Đánh giá sống còn cơ tim để giúp tiên lượng bệnh và lựa 

chọn chiến lược điều trị. [1], [2] 

V. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT 

Cần chẩn đoán phân biệt của ĐTNÔĐ với các nguyên nhân gây đau ngực khác: 

- Sa van hai lá. 

- Viêm màng ngoài tim. 

- Phình bóc tách thành động mạch chủ. 

- Viêm co thắt thực quản. 

- Bệnh túi mật. 

- Thoát vị cơ hành. 

- Viêm sụn sườn; vôi hoá sụn sườn; thoái hoá khớp vai; khớp cột sống lưng.[1], [2] 

VI. ĐIỀU TRỊ 

Mục đích: Ngăn ngừa nguy cơ tử vong và biến chứng, cải thiện chất lượng cuộc 

sống. 

Lựa chọn phương pháp: 

Có 3 phương pháp điều trị: Nội khoa, can thiệp ĐMV, mổ làm cầu nối chủ vành. 

Thêm vào đó, cần phải điều chỉnh các yếu tố nguy cơ cho người bệnh. 

1. Điều trị nội khoa 

1.1. Nguyên Tắc điều trị 

- Kháng tiểu cầu 

- Ổn định mỡ máu 

- Ưc chế men chuyển, thụ thể, chẹn kênh canxi 

- giãn vành 



 
 

- Ức chế beta 

- Các nhóm thuốc khác 

1.2. Các thuốc chống ngưng kết tiểu cầu 

- Aspirin vẫn là nền tảng trong điều trị phòng ngừa biến cố huyết khối động mạch.  

- Aspirin 75 - 100 mg/24h được chỉ định: những bệnh nhân tiền sử NMCT hoặc tái 

thông ĐMV; hoặc ở bệnh nhân không có tiền sử NMCT hoặc tái thông ĐMV nhưng 

có bằng chứng hình ảnh rõ ràng của bệnh ĐMV. 

- Clopidogrel 75 mg/24h ở bệnh nhân ĐTNÔĐ trong tình huống nói trên để thay cho 

aspirin khi bệnh nhân có chống chỉ định với aspirin. 

- Dùng aspirin kết hợp với thuốc chống huyết khối thứ 2 (kháng kết tập tiểu cầu hoặc 

thuốc chống đông khác) trong phòng ngừa thứ phát nên cân nhắc ở bệnh nhân nguy 

cơ tắc mạch cao và nguy cơ cao chảy máu thấp: 

- Nguy cơ tắc mạch cao: Bệnh nhiều thân ĐMV kèm theo ít nhất một trong các yếu 

tố sau: Đái tháo đường cần điều trị bằng thuốc, NMCT tái phát, bệnh động mạch 

ngoại biên hoặc bệnh thận mạn với MLCT từ 15-59 mL/min/1,73m2. 

- Nguy cơ chảy máu cao: Tiền sử chảy máu nội sọ/đột quỵ thiếu máu não; xuất huyết 

tiêu hóa gần đây hoặc thiếu máu do suy gan, suy thận; bệnh lý tăng nguy cơ chảy 

máu, tuổi cao. 

Các thuốc được dùng phối hợp với aspirin trong dự phòng biến cố bệnh nhân có 

nguy cơ tắc mạch trung bình/cao và không có nguy cơ xuất huyết 

Thuốc Liều Chỉ định Thận trọng 

Clopidogrel 75 mg, 1 lần/24h Sau NMCT dung nạp tốt 

với liệu pháp kháng kết tập 

tiểu cầu kép trên 12 tháng 

  

Prasugrel 10 mg ngày 1 lần hoặc 5 

mg ngày 1 lần nếu < 60 

kg hoặc > 75 tuổi 

Sau can thiệp do NMCT 

dung nạp tốt với liệu pháp 

Trên 75 tuổi 



 
 

kháng kết tập tiểu cầu kép 

trên 12 tháng 

Ticagrelor 60 mg x 2 lần/24h BN sau NMCT dung nạp tốt 

với liệu pháp kháng kết tập 

tiểu cầu kép trên 12 tháng 

  

1.3. Điều chỉnh rối loạn Lipid máu 

- Statin được chỉ định cho tất cả bệnh nhân hội chứng ĐMV mạn tính với mục tiêu 

giảm LDL-C ≥ 50% so với mức nền (khi bệnh nhân chưa được điều trị bằng bất kỳ 

thuốc hạ lipid máu nào) và đích LDL-C < 1,4 mmol/L (< 55 mg/dL). 

- Nếu mục tiêu không đạt được với liều tối đa dung nạp được của statin, khuyến cáo 

phối hợp thêm ezetimibe.  

Các nhóm thuốc: 

- Ức chế men HMG-CoA: Rosuvastatin (Cresstor…) Simvastatin (Zocor), 

Atorvastatin (Lipitor),... là những thuốc được chứng minh là rất tốt trong ngăn ngừa 

bệnh động mạch vành.. 

- Dẫn xuất Fibrat: như Gemfibrozil (Lopid), Fenofibrat (Lipanthyl), Benzafibrat 

(Banzalip). 

- Nicotinic acid (Niacin). 

- Các loại Resins gắn acid mật:  Colestipol, Cholestyramine. 

1.4. Các dẫn xuất Nitrates 

                              

 

 

 

 

 

 



 
 

Bảng: Các loại Nitrates 

Tên thuốc Đường dùng Liều Số lần/ngày 

Nitroglycerin 

(Glycerin trinitrate 

Nitrobid, Nitrostat, 

Nitrodur, Natispray, 

Nitromit...) 

Viên ngậm dưới lưỡi 

Dạng xịt 

Viên giải phóng chậm 

Mỡ bôi 

Miếng dán 

Dạng tiêm truyền TM 

0,15-0,6 mg 

  

0,4 mg 

2,5 - 9,0 mg 

  

1,25 – 5 cm 

2,5 - 15 mg 

5-400mg/phút 

Theo nhu cầu 

Theo nhu cầu 

Mỗi 6-12 giờ 

  

Mỗi 4-8 giờ 

Mỗi 24 giờ 

Isosorbide 

dinitrate 

(Isosorbid, Lenitral, 

Sorbitrate) 

Viên ngậm dưới lưỡi 

Viên nhai 

Viên uống Viên chậm 

2,5 - 10 mg 

  

5 - 10 mg 

10 - 40 mg 

40 – 80 mg 

Mỗi 2 - 3 giờ 

Mỗi 2 - 3 giờ 

Mỗi 6 giờ 

Mỗi 8 - 12 giờ 

Isosorbid - 5- 

mononitrate 

(Imdur, Ismo) 

Viên ngậm dưới lưỡi 

Viên chậm 

10 - 40 mg 

  

60 mg 

Mỗi 12 giờ 

  

Mỗi 24 giờ 

Erythrityl 

tetranitrate 

(Cardilate) 

Viên ngậm 

Viên uống 

5 - 10 mg 

10 mg 

Theo nhu cầu 

Mỗi 8 giờ 

1.5. Các thuốc chẹn beta giao cảm 

Chẹn beta giao cảm là thuốc khởi đầu trong điều trị giảm đau ngực ở hầu hết 

bệnh nhân. 

1.5.1. Cơ chế của thuốc 

- Giảm tiêu thụ oxy cơ tim do giảm nhịp tim, giảm co bóp cơ tim và giảm hậu gánh. 



 
 

- Giảm tái cấu trúc cơ tim do giảm sức căng thành thất trái. 

- Kéo dài thời kỳ tâm trương, tăng tưới máu động mạch vành, làm tăng cung cấp oxy 

cơ tim. 

- Lợi ích của việc điều trị chẹn beta giao cảm lâu dài đã được chứng minh trên bệnh 

nhân hội chứng ĐMV mạn tính do giảm gánh nặng thiếu máu cục bộ, cải thiện sống 

còn ở bệnh nhân có giảm chức năng thất trái hoặc tiền sử nhồi máu cơ tim 

- Chẹn beta giao cảm nên được dùng ở tất cả bệnh nhân có giảm chức năng tâm thu 

thất trái (EF ≤ 40%) hoặc tiền sử nhồi máu cơ tim, trừ khi có chống chỉ định.  

1.5.2. Các thuốc 

Chọn lọc b1. 

- Metoprolol (Betaloc): 50 - 200 mg/ ngày. 

- Atenolol (Tenormin): 25 - 200 mg/ngày. 

- Acebutolol (Sectral): 200 - 600 mg 

- Betaxolol: 20 - 40 mg/ngày 

Không chọn lọc (chẹn cả b1 và b2) 

- Propranolol (Inderal): 40 - 320 mg/ ngày 

- Nadolol, Timolol, Pindolol 

Chẹn cả b và a: Labetalol, Carvedilol. 

1.6. Thuốc ức chế hệ Renin - Angiotensin - Aldosterone 

- Thuốc ức chế men chuyển nên được sử dụng ở tất cả bệnh nhân hội chứng ĐMV 

mạn tính có tăng huyết áp, đái tháo đường, phân suất tống máu thất trái (EF) ≤ 40%, 

bệnh thận mạn, trừ khi có chống chỉ định. 

- Thuốc ƯCMC nên cân nhắc ở bệnh nhân hội chứng ĐMV mạn tính có nguy cơ rất 

cao biến cố tim mạch. 

- Thuốc ƯCTT được khuyến cáo ở bệnh nhân hội chứng ĐMV mạn tính khi không 

dung nạp với ức chế men chuyển. 

1.7. Các thuốc chẹn dòng canxi 



 
 

Các nhóm thuốc: 

- Benzothiazepines: Diltiazem (Tildiem) 30-90 mg x 3 lần/ngày. Không dùng ở 

bệnh nhân có giảm chức năng co bóp thất trái, nhịp chậm. 

- Phenylalkylamine: Verapamil (Isoptine): 120 - 240 mg x 2 lần/ngày. Có thể làm 

giảm chức năng co bóp thất trái và làm chậm nhịp tim. Không dùng thuốc này ở 

bệnh nhân suy tim. 

- Dihydropyridines: (Nifedipin, Amlordipine, Felodipine, Isradipine); ít tác dụng 

lên ĐMV. Nifedipin và Amlordipine có thể dùng trong một số trường hợp, đặc 

biệt khi có THA và có yếu tố co thắt kèm theo. 

1.8. Một số thuốc điều trị khác 

- Tăng sức bền tế bào cơ tim, tăng tuần hoàn tại cơ tim: FDP (Fructose-1,6-

Diphosphate Trisodium): Liều dùng hàng ngày thay đổi từ 70mg bột thuốc/kg thể 

trọng tới 160mg bột thuốc/kg thể trọng (người lớn từ 1-2 lọ FDP 5g/ngày). 

- PPI giúp giảm nguy cơ xuất huyết. Có thể lựa chọn Omeprazol, Pantoprazol, 

Esomeprazol .... 

- Nếu bệnh nhân ĐTNÔĐ có kèm theo rung nhĩ: Có chỉ định dùng kéo dài thuốc 

chống đông đường uống (NOAC hoặc VKA duy trì PT% > 70%) nếu CHA2DS2-

VASc ≥ 3 điểm ở nữ, ≥ 2 điểm ở nam. 

- Ivabradine: Có vai trò trong kiểm soát tần số tim và triệu chứng đau thắt ngực. Có 

thể sử dụng kết hợp cùng hoặc thay thế thuốc chẹn beta giao cảm khi không dung 

nạp với thuốc chẹn beta. 

2.  Điều trị can thiệp động mạch vành 

    Là phương pháp quan trọng giúp chẩn đoán xác định có hẹp ĐMV hay không và 

mức độ cũng như vị trí hẹp của từng nhánh ĐMV. Chụp ĐMV ở bệnh nhân mạch 

vành là nhằm mục đích can thiệp nếu có thể. Chụp ĐMV được coi là một tiêu chuẩn 

vàng trong ứng dụng lâm sàng để đánh giá tổn thương ĐMV. 

Một số thủ thuật dùng trong can thiệp động mạch vành: 



 
 

2.1. Siêu âm trong lòng mạch 

     Siêu âm trong lòng mạch (IVUS) là một thăm dò xâm nhập cho phép quan sát 

trực tiếp mảng xơ vữa và đường kính lòng mạch, cho phép chúng ta có cái nhìn đầy 

đủ hơn về hình ảnh mô học của mảng xơ vữa với những cải tiến về phương tiện siêu 

âm gần đây.  

2.1.1. Chỉ định 

- Khảo sát chính xác và chi tiết các tổn thương ĐMV giúp đưa ra chỉ định can thiệp 

đúng trong các trường hợp mà chỉ hình ảnh chụp ĐMV khó đưa ra quyết định như: 

+ Tổn thương thân chung ĐMV trái. 

+ Tổn thương hẹp mức độ vừa trên chụp mạch (hẹp từ 40-70% đường kính lòng 

ĐMV). 

+ Tổn thương chỗ phân nhánh; tổn thương dài lan tỏa. 

+ Khảo sát tình hình tái hẹp sau khi đã đặt stent trước đây. 

+ Khi hình ảnh tổn thương trên chụp ĐMV khó đánh giá, mờ nhạt. 

- Tổn thương tắc mạn tính ĐMV: Giúp tìm hiểu lòng thật để đưa dây dẫn qua. 

- Đánh giá kết quả can thiệp/đặt stent động mạch vành đã tối ưu chưa. 

- Đánh giá tổn thương, mảng xơ vữa và một số dị thường đặc biệt khác của ĐMV. 

2.1.2. Chống chỉ định 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối. 

- Thận trọng khi tiến hành IVUS: Hẹp quá nặng, vôi hóa nhiều, mạch gập góc, nhiều 

huyết khối, đoạn mạch xa quá nhỏ. 

2.2. Đo phân suất dự trữ lưu lượng vành (FFR) 

      Chụp ĐMV không đánh giá được sinh lý dòng chảy ĐMV bị hẹp. Siêu âm nội 

mạch có thể cung cấp những thông tin về kích thước lòng mạch và thành phần của 

mảng xơ vữa, tuy nhiên lại không cung cấp thông tin nào về ảnh hưởng của mảng xơ 

vữa lên huyết động dòng chảy mạch vành. Hiểu rõ những tác động sinh lý lên dòng 



 
 

chảy tại vùng tổn thương quan sát được trên chụp ĐMV có ý nghĩa hướng dẫn trong 

can thiệp ĐMV qua da. 

2.2.1. Chỉ định 

- Người bệnh hẹp động mạch vành mức độ vừa (hẹp từ 40-70%) trên hình ảnh chụp 

mạch qua đường ống thông, tính cả những trường hợp tái hẹp trong stent cũ động 

mạch vành. 

- Người bệnh có hẹp nhiều nhánh động mạch vành mà không thể xác định được 

nhánh nào là thủ phạm gây thiếu máu cơ tim. 

- Người bệnh hẹp lan tỏa nhiều vị trí trên cùng một nhánh động mạch vành, nhằm 

xác định vị trí nào là hẹp đáng kể nhất. 

- Người bệnh có hẹp tại chỗ phân nhánh và cần quyết định có can thiệp vào nhánh 

bên hay không. 

- Theo dõi sau khi can thiệp nong/stent động mạch vành để đánh giá kết quả và đánh 

giá ảnh hưởng tới nhánh bên. 

2.2.2. Chống chỉ định 

Không có các chống chỉ định tuyệt đối, nên cân nhắc chống chỉ định tương đối 

ở một số trường hợp sau: 

 Những tổn thương hẹp ở phía quá xa không thích hợp về mặt giải phẫu để đo FFR. 

2.3. Mổ làm cầu nối chủ - vành 

Chỉ định: Bệnh nhiều động mạch vành bị hẹp (vd. Tổn thương 3 ĐMV), tổn thương 

thân chung, tổn thương phức tạp không phù hợp cho can thiệp [1], [2] 

 VI. ĐIỀU TRỊ LÂU DÀI LÚC RA VIỆN, SAU KHI RA VIỆN, PHÒNG  

- Thay đổi lối sống ngăn ngừa các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch với chế độ ăn uống 

tập luyện hợp lý, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia.... Điều chỉnh tốt các yếu tố nguy cơ 

như điều trị tốt tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu nếu có... 

- Sử dụng kháng tiểu cầu  

- Statin lâu dài , theo dõi chức năng gan và các tác dụng phụ khác.  



 
 

- Điều trị giảm đau thắt ngực: nitrate; chẹn beta; chẹn kênh calci tiếp theo điều trị đã 

sử dụng trong viện  

VII. TIÊU CHẨN NHẬP VIỆN 

- Bệnh nhân  có triệu chứng đau thắt ngực trái 

- Có xét nghiệm marker Men tim bất thường 

- Nghi ngờ có bệnh mạch vành ở bệnh nhân có yếu tố nguy cơ: Cao tuổi, giới, yếu tố 

gia đình, ĐTĐ typ II, suy tim , suy thận, THA, thừa cân béo phì, rối loạn Lipid máu, 

- Đã điều trị ĐTN ở tuyến dưới nhưng không đỡ. 

- Có biểu hiện thiếu máu cơ tim qua các thăm dò cận lâm sàng (ĐTĐ, Holter ĐTĐ, 

Nghiệm pháp gắng sức…) 

- Có tổn thương động mạch vành: bệnh nhân đã làm các thăm dò ở cơ sở ý tế khác: 

Chụp MSCT động mạch vành, Chụp động mạch vành qua da, Xạ hình tưới máu cơ 

tim… 

- Bệnh nhân đã đặt stent động mạch vành, còn tổn thương hẹp > 70% mạch vành, có 

chỉ định đặt thêm stent. 

VIII. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

      Bệnh nhân đau thắt ngực ổn định nếu không được điều trị kịp thời và tích cực sẽ 

có nguy cơ bị Nhồi máu cơ tim một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu 

trong các bệnh lý tim mạch, hoặc khiến bệnh nhân đau ngực kéo dài, khiến hạn chế 

các hoạt động , giảm chất lượng sống. 

tim mạch Việt Nam 2008. 

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

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 I20 Cơn đau thắt ngực  

2 I20.0 Cơn đau thắt ngực không ổn định  

3 I21 Nhồi máu cơ tim cấp  



 
 

4 I21.0 Nhồi máu cơ tim trước vách cấp xuyên thành 

của thành trước 

 

5 I21.1 Nhồi máu cơ tim xuyên thành cấp của thành 

dưới 

 

6 I21.2 Nhồi máu xuyên thành cấp ở vị trí khác  

7 I21.3 Nhồi máu cơ tim xuyên thành cấp không rõ 

vị trí 

 

8 I21.4 Nhồi máu cơ tim dưới nội tâm mạc cấp  

9 I21.9 Nhồi máu cơ tim cấp, không đặc hiệu  

10 I22 Nhồi máu cơ tim tiến triển  

11 I22.0 Nhồi máu cơ tim tiến triển của thành trước  

12 I22.1 Nhồi máu cơ tim tiến triển của thành dưới  

13 I22.8 Nhồi máu cơ tim tiến triển ở vị trí khác  

14 I22.9 Nhồi máu cơ tim tiến triển ở vị trí không xác 

định 

 

15 I23 Một số biến chứng thường gặp sau nhồi máu 

cơ tim cấp 

 

16 I23.0 Biến chứng tràn máu màng ngoài tim sau 

nhồi máu cơ tim cấp (NMCTC) 

 

17 I23.1 Biến chứng thủng vách liên nhĩ xảy ra sau 

NMCTC 

 

18 I23.2 Biến chứng thủng vách liên thất sau NMCTC  

19 I23.3 Biến chứng nứt thành tim không có tràn máu 

màng ngoài tim sau NMCTC 

 

20 I23.4 Biến chứng đứt dây chằng van hai lá sau 

NMCTC 

 

21 I23.5 Biến chứng đứt cơ nhú sau NMCTC  



 
 

22 I23.6 Biến chứng huyết khối trong buồng tim tâm 

nhĩ, tiểu nhĩ và tâm thất sau NMCTC 

 

23 I23.8 Biến chứng khác xảy ra sau NMCTC  

24 I24 Bệnh tim do thiếu máu cục bộ cấp khác  

25 I24.0 Huyết khối mạch vành không gây nhồi máu 

cơ tim (NMCT) 

 

26 I24.1 Hội chứng Dressler  

27 I25.2 Nhồi máu cơ tim cũ  

28 

 

I26 Tắc mạch phổi  

29 I26.0 Thuyên tắc phổi có tâm phế cấp  

30 I26.9 Thuyên tắc phổi không có tâm phế cấp  

31 I44.0 Blốc nhĩ thất độ I  

32 I44.1 Blốc nhĩ thất độ II  

33 I44.2 Blốc nhĩ thất, hoàn toàn  

34 I44.3 Blốc nhĩ thất khác và không xác định  

35 I47.0 Loạn nhịp thất do cơ chế vòng vào lại  

36 I47.1 Nhịp nhanh trên thất  

37 I47.2 Nhịp nhanh thất  

38 I47.9 Nhịp nhanh kịch phát, không đặc hiệu  

39 I48 Rung nhĩ và cuồng nhĩ  

40 I48.0 Rung nhĩ kịch phát  

41 I48.1 Rung nhĩ dai dẳng  

42 I48.2 Rung nhĩ mạn tính  

43 I48.3 Rung nhĩ điển hình  

44 I48.4 Cuồng nhĩ không điển hình  

45 I49.3 Ngoại tâm thu thất  



 
 

46 I50 Suy tim  

47 I50.0 Suy tim sung huyết  

48 I50.1 Suy thất trái  

49 I50.9 Suy tim, không đặc hiệu  

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Quyết định số 5332/QD- BYT ngày 23/12/2020 về ban hành tài liệu chuyên môn: 

Thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh mạch vành 

2. Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị Cơn đau thắt ngực mạn tính ổn định. Hội 



 
 

 

 

TĂNG HUYẾT ÁP 

  

I. KHÁI NIỆM  

- Tăng huyết áp là khi huyết áp tâm thu  ≥ 140mmHg và/hoặc huyết áp tâm 

trương ≥ 90mmHg hoặc đã được chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp trước 

đó[1][2]. 

- Tăng huyết áp áo choàng trắng là tình trạng huyết áp thường xuyên tăng khi đo 

tại bệnh viện hoặc phòng khám trong khi huyết áp hằng ngày đo tại nhà hoặc 

huyết áp trung bình 24 giờ lại bình thường[1][2]. 

- Tăng huyết áp ẩn giấu là tình trạng ngược lại, huyết áp có trị số bình thường 

khi đo tại phòng khám nhưng lại tăng cao khi đo tại nhà hoặc khi theo dõi huyết 

áp 24 giờ[1][2]. 

II. NGUYÊN NHÂN  

Phần lớn tăng huyết áp (THA) ở người trưởng thành là không rõ nguyên nhân 

(THA nguyên phát), chỉ có khoảng 10% các trường hợp là có nguyên nhân (THA 

thứ phát). 

Bảng 2.1. Các nguyên nhân tăng huyết áp thứ phát [1] 

Nguyên nhân thường gặp 

Bệnh nhu mô thận 

Bệnh lý mạch thận 

Cường aldosterone nguyên phát 

Bệnh phổi tắc nghẽn 

Thuốc hoặc rượu 

Nguyên nhân ít gặp 

U tủy thượng thận 

Hội chứng Cushing 

Suy giáp 

Cường giáp 



 
 

 

Hẹp eo động mạch chủ ( không được chẩn đoán hoặc sửa chữa) 

Cường cận giáp nguyên phát 

Phì đại thượng thận bẩm  sinh 

Hội chứng cường mineralocorticoid quá mức khác với cường aldosterone tiên phát 

Bệnh to cực 

III. CHẨN ĐOÁN  

3.1. Chẩn đoán xác định THA  

Dựa vào trị số huyết áp đo được sau khi đo huyết áp đúng quy trình. Ngưỡng 

chẩn đoán THA thay đổi tùy theo từng cách đo huyết áp [1]. 

Bảng 3.1. Các ngưỡng chẩn đoán tăng huyết áp theo từng cách đo 

(Theo ESC 2018) [3] 

 Huyết áp 

tâm thu 

(HATT) 

(mmHg) 

 

Huyết áp tâm 

trương 

(HATTr) 

(mmHg) 

Đo HA tại phòng khám hoặc bệnh viện ≥140 và/hoặc ≥90 

Đo HA lưu động 24 giờ 

HA trung bình ban ngày (hoặc lúc thức) ≥135 và/hoặc ≥85 

HA trung bình ban đêm (hoặc lúc ngủ) ≥120 và/hoặc ≥70 

HA trung bình trong 24 giờ ≥130 và/hoặc ≥80 

Trung bình các lần đo HA tại nhà ≥135 và/hoặc ≥85 

 

3.2. Phân độ THA 

Dựa vào trị số huyết áp do cán bộ y tế đo được .  

Bảng 3.2. Phân độ huyết áp 

 (Theo khuyến cáo của Hội Tim mạch Việt Nam năm 2018) [4] 

Phân độ THA HA tâm thu  HA tâm 

trương 

HA tối ưu <120 và <80 



 
 

 

HA bình thường 120-129 và/hoặc 80-84 

HA bình thường cao 130-139 và/hoặc 85-89 

THA độ 1 140-159 và/hoặc 90-99 

THA độ 2 160-179 và/hoặc 100-109 

THA độ 3 ≥180 và/hoặc ≥110 

THA tâm thu đơn độc ≥140 và <90 

Nếu huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương không cùng mức phân độ thì 

chọn mức cao hơn để xếp loại. THA tâm thu đơn độc cũng được phân độ theo các 

mức biến động của huyết áp tâm thu. 

3.3. Phân tầng nguy cơ tim mạch 

Dựa vào phân độ huyết áp, số lượng các yếu tố nguy cơ tim mạch 

(YTNCTM) và biến cố tim mạch để có chiến lược quản lý, theo dõi và điều trị lâu 

dài. 

3.3.1. Các yếu tố nguy cơ tim mạch thường gặp ở bệnh nhân THA 

THA ít khi xảy ra đơn độc. Ở bệnh nhân THA thường hay kèm theo các yếu 

tố nguy cơ khác như rối loạn lipid máu, rối loạn đường máu... Khi có mặt càng 

nhiều yếu tố nguy cơ thì khả năng xảy ra các biến cố và tử vong do tim mạch của 

bệnh nhân càng tăng. 

Bảng 3.3. Các yếu tố nguy cơ tim mạch [1] 

Các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được 

  Hút thuốc lá 

  Đái tháo đường 

  Rối loạn lipid máu, tăng cholesterol 

  Thừa cân/ béo phì (BMI ≥23) 

  Ít vận động thể lực 

  Chế độ ăn không có lợi cho sức khỏe : Ăn mặn, ăn ít rau ... 

  Tăng acid uric máu 

  Nhịp khi nghỉ ≥80 nhịp/ phút 



 
 

 

Các yếu tố nguy cơ không thể hoặc khó thay đổi được 

  Bệnh thận mạn tính 

  Tiền sử gia đình có người mắc bệnh tim mạch sớm (nam <55 tuổi, nữ <65 tuổi) 

  Tiền sử gia đình có bố/mẹ tăng huyết áp sớm 

  Tuổi cao 

  Nam giới 

  Hội chứng ngừng thở khi ngủ 

  Stress tâm lý 

3.3.2. Phân tầng nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân tăng huyết áp 

 Nguy cơ tim mạch tổng thể phản ánh nguy cơ xuất hiện các biến cố tim 

mạch trong một khoảng thời gian nhất định, thường được tính trong vòng 10 năm. 

Nguy cơ tim mạch được phân thành các mức: 

- Thấp : Nguy cơ tử vong trong 10 năm < 1% 

- Trung bình : Nguy cơ tử vong trong 10 năm từ 1% tới < 5% 

- Cao : Nguy cơ tử vong trong 10 năm từ 5% tới < 10% 

- Rất cao : Nguy cơ tử vong trong 10 năm ≥10%  

Bảng 3.4. Phân tầng nguy cơ tim mạch [1] 

Bệnh cảnh 

Huyết áp 

bình thường 

Tiền tăng 

huyết áp 

Tăng huyết 

áp 

Độ 1 

Tăng huyết 

áp 

Độ 2 

Tăng huyết 

áp 

Độ 3 

HATT 120-

129 mmHg 

và HATTr 

80-84 

mmHg 

HATT 130-

139 mmHg 

và/hoặc 

HATTr 85-

89 

mmHg 

HATT 140-

159 mmHg 

và/hoặc 

HATTr 90-

99 

mmHg 

HATT 160-

179 mmHg 

và/hoặc 

HATTr 100-

109 mmHg 

HATT ≥180 

mmHg 

và/hoặc 

HATTr ≥ 110 

mmHg 

Không có yếu 

tố nguy cơ tim 

mạch nào 

  
Nguy cơ 

thấp 

Nguy cơ 

trung bình 

Nguy cơ 

cao 



 
 

 

Có từ 1-2 yếu 

tố nguy cơ tim 

mạch 

(YTNCTM) 

Nguy cơ 

thấp 

Nguy cơ 

thấp 

Nguy cơ 

trung bình 

Nguy cơ 

trung bình 

Nguy cơ rất 

cao 

Có≥3 

YTNCTM 

hoặc hội 

chứng chuyển 

hóa hoặc tổn 

thương cơ 

quan đích 

hoặc đái tháo 

đường 

Nguy cơ 

trung bình 

Nguy cơ 

cao 

Nguy cơ 

cao 

Nguy cơ 

cao 

Nguy cơ rất 

cao 

Đã có biến cố 

hoặc có bệnh 

tim mạch hoặc 

có bệnh thận 

mạn tính 

Nguy cơ 

rất cao 

Nguy cơ rất 

cao 

Nguy cơ rất 

cao 

Nguy cơ rất 

cao 

Nguy cơ rất 

cao 

3.4. Các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh 

3.4.1. Các xét nghiệm thường quy có thể làm [1][2][4] 

- Sinh hóa máu : Đường máu, thành phần lipid máu ( Cholesterol toàn phần, 

HDL-C, LDL-C, triglycerid), điện giải đồ, acid uric máu, creatinine máu, đánh 

giá chức năng gan GOT/GPT. 

- Công thức máu : Hemoglobin và/hoặc hematocrit. 

- Xét nghiệm nước tiểu tìm protein niệu hoặc tỷ số albumin/creatinin niệu. 

- Điện tâm đồ 12 chuyển đạo. 

3.4.2. Các xét nghiệm đánh giá lâm sàng và tổn thương cơ quan đích ngoài các 

xét nghiệm thường quy có thể làm [1][2][4] 



 
 

 

- Siêu âm tim khi người THA có biểu hiện bất thường trên điện tâm đồ hoặc có biểu 

hiện lâm sàng của các bệnh lý tim mạch ( đau thắt ngực, khó thở ...) . 

- Siêu âm Doppler động mạch: động mạch cảnh hoặc động mạch chủ hoặc động 

mạch ngoại biên khi người THA có bệnh lý ở một mạch máu khác, siêu âm 

động mạch thận. 

- Siêu âm ổ bụng ( thận, tuyến thượng thận) và siêu âm Doppler mạch thận khi 

người THA có rối loạn chức năng thận, có protein niệu, kích thước thận không 

đều 2 bên hoặc nghi ngờ có THA thứ phát. 

- Soi đáy mắt cho bệnh nhân THA độ II – III và THA có kèm theo bệnh lý đái tháo 

đường. 

- Chụp cộng hưởng từ hoặc cắt lớp vi tính sọ não để phát hiện đột quỵ thiếu não, 

các ổ chảy máu nhỏ và tổn thương chất trắng nếu người THA có biểu hiện thần 

kinh hoặc suy giảm nhận thức. 

- Chụp CT động mạch: mạch não, động mạch vành, mạch tạng, mạch chi ... 

- Chỉ số huyết áp mắt cá chân/cánh tay (ABI: Ankle Brachial Index) 

- Nghiệm pháp dung nạp glucose. 

- Theo dõi huyết áp tự động 24 giờ ( Holter huyết áp). 

- Đo vận tốc lan truyền sóng mạch ... 

- Xét nghiệm men tim CK, CKMB, Troponin T hoặc Troponin I khi có đau 

ngực; Pro BNP khi có triệu chứng suy tim; Renin, Aldosterone, 

corticosteroid, catecholamines máu, catecholamines niệu... 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Nguyên tắc chung 

- Tăng huyết áp là bệnh mạn tính nên cần theo dõi đều, điều trị đúng và đủ hàng 

ngày, điều trị lâu dài và chỉnh liều định kỳ. 

- Mục tiêu điều trị là đạt “huyết áp mục tiêu” và giảm tối đa “nguy cơ tim mạch”. 

- “Huyết áp mục tiêu” ( theo ESC 2018) cần đạt là HA tâm thu từ 120 mmHg 

đến < 130 mmHg ở người < 65 tuổi và từ 130 mmHg đến < 140 mmHg ở người 

≥ 65 tuổi, đích huyết áp có thể thấp hơn nếu người bệnh vẫn dung nạp được. 



 
 

 

[3] 

- Điều trị cần hết sức tích cực ở bệnh nhân đã có tổn thương cơ quan đích. Không 

nên hạ huyết áp quá nhanh để tránh biến chứng thiếu máu ở các cơ quan đích, 

trừ tình huống cấp cứu. 

2. Các biện pháp tích cực thay đổi lối sống [1][2][4] 

 Biện pháp này là bắt buộc, áp dụng cho mọi bệnh nhân để ngăn ngừa tiến triển 

và giảm được huyết áp, giảm số thuốc cần dùng: 

- Chế độ ăn hợp lý, đảm bảo đủ kali và các yếu tố vi lượng: 

- Giảm ăn mặn (< 6 gam muối hay 1 thìa cà phê muối mỗi ngày). 

- Tăng cường rau xanh, hoa quả tươi. 

- Hạn chế thức ăn có nhiều cholesterol và axít béo no, đồ uống ngọt có gas. 

- Tích cực giảm cân (nếu quá cân), duy trì cân nặng lý tưởng với chỉ số khối cơ 

thể (BMI: body mass index) từ 18,5 đến 22,9 kg/m2. 

- Cố gắng duy trì vòng bụng dưới 90cm ở nam và dưới 80cm ở nữ. 

- Hạn chế uống rượu, bia: số lượng ít hơn 3 cốc chuẩn/ngày (nam), ít hơn 2 cốc 

chuẩn/ngày (nữ) và tổng cộng ít hơn 14 cốc chuẩn/tuần (nam), ít hơn 9 cốc 

chuẩn/tuần (nữ). 1 cốc chuẩn chứa 10g ethanol tương đương với 330ml bia hoặc 

120ml rượu vang, hoặc 30ml rượu mạnh. 

- Ngừng hoàn toàn việc hút thuốc lá hoặc thuốc lào. 

- Tăng cường hoạt động thể lực ở mức thích hợp: tập thể dục, đi bộ hoặc vận 

động ở mức độ vừa phải, đều đặn khoảng 30-60 phút mỗi ngày. 

- Tránh lo âu, căng thẳng thần kinh; cần chú ý đến việc thư giãn, nghỉ ngơi hợp 

lý. 

- Tránh bị lạnh đột ngột. 

3. Điều trị tăng huyết áp bằng thuốc  

- Tùy theo ngưỡng HA ban đầu và nguy cơ tim mạch tổng thể ở từng người bệnh 

cũng như hiệu quả từ việc thay đổi lối sống hợp lý mà ta quyết định thời điểm 

và mức độ tích cực của việc điều trị thuốc hạ huyết áp. 



 
 

 

- Các loại thuốc điều trị THA có thể chia thành 5 nhóm lớn chính: ABCDE, 

trong đó :  

 A: là nhóm các thuốc ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể. 

 B: Nhóm các thuốc chẹn beta giao cảm. 

 C: Nhóm các thuốc chẹn kênh canxi. 

 D: Nhóm các thuốc lợi tiểu. 

 E: Nhóm các thuốc hạ áp còn lại 

Bảng 5.1. Tóm tắt ngưỡng huyết áp ban đầu cần điều trị bằng thuốc [1] 

Nhóm tuổi 
THA 

chung 

THA - 

Đái 

tháo 

đường 

THA - 

Bệnh 

thận mạn 

THA - 

Bệnh 

mạch 

vành 

Đột quỵ - 

Thiếu máu 

não cục bộ 

thoáng qua 

Ngưỡng 

HATTr 

ban 

đầu cần 

điều trị 

18 - 79 

tuổi 

≥ 140 ≥ 140 ≥ 140 ≥ 140* ≥ 140* ≥ 90 

≥ 80 tuổi ≥ 160 ≥ 160 ≥ 160 ≥ 160 ≥ 160 ≥ 90 

Ngưỡng 

HATTr 

cần điều 

trị 

≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90  

(*xem xét điều trị ngay ở mức HATT từ 130 - 139, nếu bệnh nhân có nguy cơ tim 

mạch rất cao) 

3.1. Chọn thuốc hạ huyết áp khởi đầu [1] 

- Khi chưa đủ các thông tin về các yếu tố nguy cơ tim mạch khác, về tổn thương cơ 

quan đích và các bệnh lý phối hợp thì có thể khởi trị THA như đối với người không 

có chỉ định ưu tiên. 

- Khi không có chỉ định ưu tiên, lựa chọn thuốc khởi đầu là một thuốc sẵn có trong 

số các nhóm thuốc ABCD. 



 
 

 

- Với người có THA độ 1 kèm nguy cơ tim mạch thấp hoặc ở người ≥ 80 tuổi hoặc 

người có nguy cơ tụt HA quá mức, thì nên khởi trị với phác đồ dùng 1 thuốc hạ áp: 

+ Thiazide (nhóm D) cho người ≥ 60 tuổi trong khi ưu tiên thuốc ức chế men 

chuyển (ƯCMC) hoặc ức chế thụ thể (ƯCTT) cho người < 60 tuổi. 

+ Ưu tiên chọn thuốc chẹn beta giao cảm cho người < 60 tuổi có tăng hoạt tính 

cường giao cảm, phụ nữ có thai hoặc đang có kế hoạch mang thai. 

+ Ưu tiên chọn các thuốc hạ áp dùng 1 lần trong ngày để kiểm soát HA ổn định tối 

thiểu 18 - 24 giờ, nhất là các thuốc đã chứng minh hiệu quả hạ áp và bảo vệ cơ 

quan đích qua các Ưu tiên chọn thuốc chẹn kênh canxi tác dụng kéo dài hoặc lợi 

tiểu thiazide/giống thử nghiệm lâm sàng. 

- Với người có THA độ ≥ 2 hoặc với THA độ 1 kèm nguy cơ tim mạch cao trở lên, 

thì nên khởi trị bằng cách phối hợp ≥ 2 thuốc hạ áp để nhanh chóng đạt HA mục 

tiêu: 

+ Phối hợp các thuốc sẵn có, bắt đầu với 2 loại thuốc hạ áp khác nhóm ABCDE 

với nhau, từ liều khởi đầu, tăng dần, đến khi đạt HA mục tiêu. Cứ thêm 1 thuốc 

khác nhóm (với liều khởi đầu) thì hiệu quả ước tính giảm thêm 10 mmHg HA 

tâm thu hoặc 5 mmHg HA tâm trương. 

+ Ưu tiên các dạng phối hợp đã chứng minh hiệu quả qua các thử nghiệm lâm sàng 

như các dạng phối hợp từ hai nhóm A-D hoặc A-C hoặc C-D. Nếu chưa kiểm 

soát được huyết áp bằng 2 thuốc, thì thêm thuốc thứ ba, trong đó nên có một 

thuốc lợi tiểu giống thiazide, thường là phối hợp 3 thuốc nhóm A-C-D. 

+ Ưu tiên chọn các thuốc dạng phối hợp liều cố định , đã có thử nghiệm lâm sàng 

chứng minh hiệu quả, để giảm số lần dùng thuốc trong ngày và tăng dung nạp 

với điều trị. 



 
 

 

 

Hình 5.1. Sơ đồ chiến lược sử dụng thuốc ở bệnh nhân THA nguyên phát [1] 

  

Khi có chỉ định ưu tiên thì lựa chọn và tối ưu phác đồ điều trị THA dựa vào 

các chỉ định bắt buộc hoặc ưu tiên của từng nhóm thuốc hạ áp trong các bệnh cụ 

thể.  

Bảng 5.2. Cá thể hóa các lựa chọn thuốc hạ huyết áp [1][4] 

Thuốc hạ 

áp 

Chống chỉ định Thận trọng khi dùng 

Nhóm A 

(ƯCMC 

hoặc ƯCTT) 

Thai nghén. 

Tiền sử phù mạch. 

Tăng kali máu > 5,5 mmol/L. 

Hẹp động mạch thận cả 2 bên. 

Hẹp động mạch thận ở bệnh 

nhân có duy nhất 1 thận. 

Phụ nữ trong tuổi sinh sản, 

không sử   dụng biện pháp tránh 

thai đáng tin cậy. 



 
 

 

Chú thích: ƯCMC: ức chế men chuyển; ƯCTT: ức chế thụ thể ; DHP: 

Dihydropyridine; NYHA: New York Heart Association (Hiệp hội Tim mạch 

New York); LVEF: Left Ventricular Ejection Fraction (Phân suất tống máu 

thất trái) 

 

 

Nhóm 

B(CB) 

Hen/co thắt phế quản. 

Block xoang nhĩ hoặc block nhĩ 

thất độ cao. 

Nhịp tim chậm (< 60 

nhịp/phút). 

Hội chứng chuyển hóa. 

Giảm dung nạp glucose. 

Người hoạt động thể lực tích 

cực. 

Nhóm C 

(CC loại 

DHP) 

 Nhịp tim nhanh. 

Suy tim mức độ NYHA độ III-

IV. 

Phù chân nặng trước đó. 

Nhóm C 

(CC loại 

non-DHP) 

Block xoang nhĩ hoặc block nhĩ 

thất độ cao. 

Nhịp tim chậm (< 60 

nhịp/phút). 

Suy thất trái nặng (LVEF < 

40%). 

Táo bón. 

Nhóm D (Lợi 

tiểu 

thiazide/giốn

g thiazide) 

 Gout 

Hội chứng chuyển hóa 

Có thai 

Tăng canxi máu 

Hạ kali máu 

Nhóm E 

(Các thuốc 

khác) 

Trầm cảm (với Reserpine). 

Bệnh lý gan mật (với 

Methyldopa). 

 



 
 

 

Bảng 5.3. Các chỉ định ưu tiên của các thuốc hạ huyết áp [1][2][4] 

Các bệnh đồng mắc cùng THA Lưu ý với các thuốc hạ áp 

Ưu tiên lựa chọn ( thuốc cải thiện đáng kể tiên lượng độc lập với huyết áp) 

Suy tim phân suất tống máu 

giảm 

ƯCMC hoặc ƯCTT, CB, kháng 

aldossterone 

Sau nhồi máu cơ tim ƯCMC hoặc ƯCTT, CB, kháng aldosterone 

Phì đại thất trái 
ƯCMC hoặc ƯCTT, CC, lợi tiểu 

thiazide/giống thiazide 

Đái tháo đường ƯCMC hoặc ƯCTT 

Bệnh thận mạn có protein niệu ƯCMC hoặc ƯCTT 

Đau thắt ngực CB, CC 

Kiểm soát tần số thất khi 

rung/cuồng nhĩ 
CB, CC loại non-DHP 

Kiểm soát tần số tim do cường 

TK giao cảm khi nhịp tim ≥ 80 

nhịp/phút 

CB 

Tăng huyết áp tâm thu đơn độc 
Lợi tiểu giống thiazide, ƯCTT, CC loại non-

DHP tác dụng dài 

Nên sử dụng ( Có thể có lợi trong cải thiện triệu chứng của các bệnh đồng 

mắc) 

Phì đại tiền liệt tuyến lành tính Chẹn alpha giao cảm 

Cường giáp CB 

Đau nửa đầu ( Migraine) CB,CC 

Hội chứng Raynaud CC loại DHP 

Bảng 5.4. Thận trọng khi lựa chọn các thuốc hạ huyết áp [2] 

Các bệnh đồng mắc cùng THA Lưu ý với các thuốc hạ áp 

Thận trọng khi dùng ( Có thể có tác dụng bất lợi lên trên các bệnh đồng mắc) 

Trầm cảm CB, thuốc tác động lên thần kinh trung ương 



 
 

 

Tăng kali máu Kháng aldosterone, ƯCMC , ƯCTT 

    Hạ Natri máu Lợi tiểu giống thiazide 

Bảng 5.5. Liều lượng các thuốc uống điều trị huyết áp thường dùng [1] 

Thuốc 

uống 

Tên thuốc (theo vần 

ABC) 

Liều khởi 

trị 

Liều hàng 

ngày 
Số lần dùng 

Nhóm A : 

Tác động 

lên hệ 

renin 

angiotensi

n 

Loại ức chế men chuyển (ƯCMC) 

Benazepril 5 mg 10-40mg 1 lần/24h 

Captopril 12,5 mg 25-100mg 2 - 3 lần/24h 

Enalapril 2,5 mg 5-40mg 1 - 2 lần/24h 

Lisinopril 5 mg 10-40mg 1 lần/24h 

Perindopri

l 

Đơn trị 

liệu 
5mg 5-10mg 1 lần/24h 

Viên phối 

hợp cố 

định 

 3.5-5 mg 5-10mg 1 lần/24h 

Ramipril 2,5 mg 2.5-20mg 1 lần/24h 

Imidapril 5 - 10 mg 5-10mg 1 lần/24h 

Loại ức chế thụ thể (ƯCTT) 

Irbesartan 75 mg 150-300mg 1 lần/24h 

Losartan 25 mg 50-100mg 1 - 2 lần/24h 

Telmisartan 20 mg 20-80mg 1 lần/24h 

Valsartan 80 mg 80-320mg 1 - 2 lần/24h 

Candesartan 4 mg 4-32 mg 1 lần/24h 

Nhóm B : 

Chẹn beta 

giao cảm   

(CB) 

Loại chẹn beta chọn lọc β1 

Atenolol 25mg 25-100mg  

Bisoprolol 2,5 - 5 mg 2.5-10mg 1 lần/24h 

Metoprolol succinate 25 mg 50-100mg 1 - 2 lần/24h 

 Nebivolol 2,5 mg 5-10mg 1 lần/24h 



 
 

 

Loại chẹn cả beta và anpha giao cảm 

Carvedilol 6,25 mg 12.5-50mg 2 lần/24h 

Labetalol 100 mg 100-600 mg  

Loại chẹn beta không chọn lọc 

Propanolol 40 mg 40-160 mg  

Nhóm C : 

Chẹn kênh 

canxi (CC) 

Loại dihydropyridine (DHP) 

Amlodipine 2,5 mg 5 - 10 mg 1 lần/24h 

Felodipine 2,5 mg 5 - 20 mg 1 lần/24h 

Lacidipine 2 mg 2 - 6 mg 1 lần/24h 

Nifedipine chậm (SR) 10 mg 20 - 120 mg 2 lần/24h 

Nifedipine kéo dài 

(LA) 
15 mg 30 - 90 mg 1 lần/24h 

Loại Benzothiazepine 

Diltiazem 60 mg 60-180 mg  

Loại Diphenylalkylamine 

Verapamil 80 mg 80-160 mg  

Verapamil LA 120 mg 120-240 mg  

Nhóm D : 

Lợi tiểu 

Lợi tiểu thiazide/giống thiazide 

Hydrochlorothiazide 6,25 mg 6,25-12,5mg 1 lần/24h 

Indapam

ide 

Đơn trị liệu 1,5 mg 1,5-3 mg 1 lần/24h 

Viên phối 

hợp cố định 
 1,25-2,5 mg 1 lần/24h 

     Lợi tiểu kháng aldosterone 

Spironolactone 25 mg 25 - 75 mg 1 lần/24h 

Lợi tiểu tác động lên quai Henle 

Furosemide 20 mg 20-80 mg  

Nhóm E : 

Các thuốc 

hạ áp khác 

   Tác động lên hệ giao cảm trung ương 

Methyldopa 250 mg 
250 - 2000 

mg 
2 - 4 lần/24h 



 
 

 

Reserpine 0,1 mg 0,1 - 0,25 mg 1 lần/24h 

   Giãn mạch trực tiếp 

Hydralazine 12,5 mg 25 - 100mg 2 lần/24h 

Bảng 5.6. Một số loại thuốc hạ huyết áp qua đường dùng tĩnh mạch [1] 

Tên thuốc 

Bắt đầu 

tác 

dụng 

Kéo dài Liều dùng 

Nitroglycerin 2-5 phút 5-10 phút Truyền TM 5-100 mcg/ph 

Nicardipine 5-10 phút 15-30 phút 

Truyền TM khởi đầu 1-2mg/giờ, 

tăng dần 0,5-2mg/giờ sau 15 phút, 

liều truyền tối đa 15mg/giờ 

Natri 

nitroprusside 

Ngay lập 

tức 
1-2 phút 

Truyền TM 0,3mcg/kg/ph, tăng dần 

truyền TM 50-100 cmg/kg/ph, liều 

truyền tối đa 300mcg/kg/ph 

Esmolol 1-5 phút 10 phút 

Tiêm TM 500mcg/kg/ph trong phút 

đầu, truyền TM 50-100 cmg/kg/ph, 

liều truyền tối đa 300mcg/kg/ph  

Labetalol 5-10 phút 3-6 giờ 

Tiêm TM chậm 10-20mg trong vòng 

2 phút, lặp lại sau 10-15 phút đến khi 

đạt tổng liều tối đa 300mg Truyền 

TM 0,5-2mg/phút 

Hydralazine 5-10 phút 4-6 giờ 
Tiêm TM chậm 5-10 mg, lặp lại sau 

4-6 giờ/ lần 

Enalaprilat 5-15 phút 1-6 giờ 
Tiêm TM 0,625-1,25 mg, lặp lại 6 

giờ/ lần 

3.2. Vấn đề phối hợp thuốc điều trị tăng huyết áp 

- Dựa trên kết quả các nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng và phân tích gộp gần 

đây về hiệu quả hạ huyết áp, tất cả 5 nhóm thuốc chính đều có thể được kết hợp 



 
 

 

với nhau, ngoại trừ kết hợp ƯCMC với ƯCTT vì khi sử dụng đồng thời 2 thuốc 

này không làm tăng lợi ích về hạ huyết áp nhưng lại tăng tác dụng phụ. 

 

Hình 5.2. Sơ đồ phối hợp các thuốc trong điều trị tăng huyết áp [1][2][4] 

 

- Khuyến cáo ưu tiên điều trị kết hợp ƯCMC hoặc ƯCTT với thuốc chẹn kênh 

canxi (CC) và/hoặc với thuốc lợi tiểu (thiazide/giống thiazide). 

- Việc phối hợp ƯCMC/ƯCTT với thuốc chẹn kênh canxi (CC) hoặc với thuốc 

lợi tiểu (thiazide/giống thiazide) giúp bổ sung tác dụng cho nhau và giảm các 

tác dụng không mong muốn. Ví dụ: Giảm hoạt hóa hệ RAS so với dùng thuốc 

CC và lợi tiểu đơn thuần; giảm nguy cơ hạ kali máu do thuốc lợi tiểu và giảm 

tỷ lệ phù ngoại biên do CC. 

- Kết hợp với thuốc CB nên được ưu tiên sử dụng khi có chỉ định lâm sàng cụ 

thể (ví dụ: Bệnh nhân đau thắt ngực có triệu chứng, cần kiểm soát nhịp tim, sau 

nhồi máu cơ tim, suy tim EF giảm). Thuốc CB được chỉ định thay thế cho thuốc 

ƯCMC hoặc ƯCTT ở phụ nữ tăng huyết áp có ý định mang thai hoặc đang 

mang thai. 

- Khởi trị bằng phối hợp 2 thuốc có hiệu quả hạ áp cao hơn đơn trị liệu, giảm các 

biến cố tim mạch chung cũng như tăng khả năng tuân thủ điều trị của bệnh 



 
 

 

nhân, mà không làm gia tăng nguy cơ tác dụng phụ bao gồm cả hạ áp. Các lợi 

ích này được duy trì kể cả trong điều trị kết hợp liều thấp. 

- Thời gian để đạt được kiểm soát HA là một điều quan trọng. Ở những bệnh 

nhân có nguy cơ càng cao, thời gian kiểm soát HA càng ngắn thì nguy cơ tim 

mạch sẽ càng thấp hơn. 

3.3. Xử lý một số tình huống đặc biệt 

Bảng 5.7. Xử lý một số tình huống đặc biệt [1][2][4] 

Tăng HA 

kèm đái tháo 

đường 

Điều trị bằng thuốc nếu HA đo ở phòng khám ≥ 140/90 mmHg. 

Đích HA 120-129/70-79 mmHg (130-139/70-79 mmHg nếu tuổi ≥ 

65). 

Khởi trị bằng ƯCMC (ƯCTT) + chẹn canxi hoặc indapamide. 

Nếu dùng chẹn bêta, ưu tiên chẹn β1 chọn lọc (bisoprolol). 

Tăng HA ở 

người bệnh 

thận mạn 

(eGFR < 60 

ml/phút/1,73 

m2) 

Điều trị bằng thuốc nếu HA đo ở phòng khám ≥ 140/90 mmHg. 

Đích HA tâm thu 130-139 mmHg. 

Dùng ƯCMC hoặc ƯCTT như một phần của liệu pháp thuốc nếu 

bệnh nhân có albumin niệu vi lượng hoặc đạm niệu. Không phối 

hợp 2 nhóm thuốc này với nhau. 

Nếu eGFR < 30 ml/phút/1,73 m2 không dùng lợi tiểu thiazide. 

Dùng furosemide để giải quyết tình trạng quá tải dịch. 

Tăng HA 

kèm bệnh 

mạch vành 

Đích HA 120-130/70-79 mmHg (130-140/70-79 mm Hg nếu tuổi 

≥ 65). 

Bệnh nhân có tiền sử NMCT: dùng chẹn bêta, ƯCMC (ƯCTT). 

Bệnh nhân có đau thắt ngực: dùng chẹn bêta và/hoặc chẹn canxi. 

Tăng HA 

kèm suy tim 

Điều trị bằng thuốc nếu HA đo ở phòng khám ≥ 140/90 mmHg. 

Liệu pháp thuốc ở bệnh nhân suy tim tâm thu (EF < 40%) bao gồm 

một ƯCMC (ƯCTT), một chẹn bêta và một lợi tiểu và/hoặc 

spironolactone (+ amlodipine nếu chưa đạt đích HA). 



 
 

 

Tăng HA có 

phì đại thất 

trái 

Đích HA tâm thu 120-130 mmHg. 

Dùng ƯCMC (ƯCTT) + chẹn canxi hoặc lợi tiểu. 

Tăng HA 

kèm rung 

nhĩ 

Tầm soát tăng HA ở tất cả bệnh nhân rung nhĩ. 

Dùng một thuốc chẹn bêta hoặc chẹn canxi không DHP nếu cần 

kiểm soát tần số thất. 

Đích HA tâm thu < 130 mmHg ở bệnh nhân uống thuốc chống đông 

để giảm thiểu nguy cơ chảy máu. 

Tăng HA 

trong thai kỳ 

Tăng HA thai kỳ, tăng HA có từ trước chồng lên tăng HA thai kỳ 

hoặc tăng HA kèm tổn thương cơ quan đích hay có triệu chứng: 

khởi trị thuốc khi HA ≥ 140/90 mmHg. Trong các trường hợp khác, 

khởi trị thuốc khi HA ≥ 150/95 mmHg. 

Methyldopa và chẹn canxi là những thuốc được chọn hàng đầu. 

Không dùng ƯCMC và ƯCTT. Trong số các chẹn bêta tránh dùng 

atenolol. 

HA tâm thu ≥ 170 mmHg hoặc HA tâm trương ≥ 110 mmHg ở thai 

phụ là tình huống cấp cứu cho nhập viện. Xử trí bằng thuốc truyền 

TM: nicardipine, MgSO4 hoặc nitroglycerin (nếu phù phổi cấp). 

Cho sinh (thường hoặc mổ) khẩn nếu có tiền sản giật kèm rối loạn 

thị giác hoặc rối loạn đông máu. 

Sau sinh tránh dùng methyldopa (nguy cơ trầm cảm). Hạn chế dùng 

propranolol và nifedipine nếu cho con bú. 

3.4. Xử trí tăng huyết áo áo choàng trắng, tăng huyết áp ẩn dấu và tăng huyết 

áp kháng trị [1][2][4] 

- Tăng HA áo choàng trắng: So với người HA bình thường, người tăng HA áo 

choàng trắng có nguy cơ mắc bệnh tăng HA, ĐTĐ týp 2 và biến cố tim mạch 

nặng về dài hạn cao hơn có ý nghĩa. Người  tăng HA áo choàng trắng cần được 

đánh giá tổng nguy cơ tim mạch và khuyến khích thay đổi lối sống. Việc kiểm 

tra lại HA tại phòng khám và HA ngoài phòng khám (ABPM và HBPM) được 



 
 

 

thực hiện không ít hơn mỗi 2 năm một lần. Không điều trị thuốc một cách 

thường qui, tuy nhiên có thể xem xét dùng thuốc cho một số người có tổn 

thương cơ quan đích rõ hoặc có nguy cơ tim mạch cao-rất cao. 

- Tăng HA ẩn giấu: Người tăng HA ẩn giấu thường có rối loạn chuyển hóa và 

tổn thương cơ quan đích không triệu chứng và có nguy cơ biến cố tim mạch 

nặng về dài hạn gần bằng người bệnh tăng HA. Người tăng HA ẩn giấu cần 

được đánh giá tổng nguy cơ tim mạch và khuyến khích thay đổi lối sống (đặc 

biệt là bỏ thuốc lá nếu đang hút). Điều trị bằng thuốc được chỉ định. Hẹn tái 

khám định kỳ để kiểm tra HA tại phòng khám và HA ngoài phòng khám. 

- Tăng HA kháng trị: Gọi là tăng HA kháng trị khi không đạt được đích HA < 

140/90 mmHg (đo tại phòng khám) dù đã thay đổi lối sống và dùng liệu pháp 

thuốc đúng theo khuyến cáo (ít nhất 3 thuốc, điển hình là một ƯCMC (ƯCTT) 

+ một chẹn canxi + một lợi tiểu dùng với liều tối ưu). Trong thực hành, khi 

không đạt đích HA < 140/90 mmHg dù đã kê toa phối hợp 3 thuốc liều tối ưu, 

tiến hành: (1) Xác minh sự tuân trị (với thuốc và thay đổi lối sống) của bệnh 

nhân; (2) Tìm xem có thuốc dùng kèm làm giảm hiệu lực của thuốc điều trị 

tăng HA hay không (bao gồm cả thảo dược và thực phẩm chức năng); (3) Cho 

đo HA ngoài phòng khám nếu nghi ngờ hiệu ứng áo choàng trắng; (4) Tìm các 

dấu hiệu gợi ý tăng HA thứ phát . Xử trí tăng HA kháng trị: Củng cố lại việc 

thay đổi lối sống của bệnh nhân (đặc biệt là ăn nhạt) và phối hợp thêm 

spironolactone 25-50 mg/ngày. Có thể phối hợp bisoprolol nếu trước đó bệnh 

nhân chưa dùng thuốc chẹn bêta. 

Bảng 5.8. Các đặc điểm của bệnh nhân gợi ý tăng huyết áp thứ phát [2] 

Bệnh nhân trẻ (< 40 tuổi) tăng HA độ 2 hoặc trẻ em bị tăng HA (mọi mức độ) 

Tăng HA nặng lên cấp tính ở người được xác nhận là trước đó có HA bình 

thường ổn định trong thời gian dài 

Tăng HA kháng trị 

Tăng HA nặng (độ 3) hoặc tăng HA cấp cứu 



 
 

 

Hiện diện nhiều tổn thương cơ quan đích nặng 

Các đặc điểm lâm sàng hoặc sinh hóa gợi ý nguyên nhân nội tiết của tăng HA 

Các đặc điểm lâm sàng gợi ý ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn 

Các triệu chứng gợi ý u tủy thượng thận hoặc tiền sử gia đình có u tủy thượng 

thận 

3.5. Tăng huyết áp cấp cứu 

Tăng HA cấp cứu (hypertensive emergency) là tình huống tăng HA nặng 

kèm với tổn thương cơ quan đích cấp, thường đe dọa tính mạng và đòi hỏi phải 

can thiệp ngay lập tức nhưng thận trọng để hạ HA, thường là bằng thuốc truyền 

TM. Các biểu hiện điển hình của tăng HA cấp cứu gồm: 

- Tăng HA ác tính: Tăng HA độ 3 kèm thay đổi đáy mắt (xuất huyết và/hoặc phù 

gai thị), tổn thương vi mạch và đông máu rải rác nội mạch, có thể kèm với bệnh 

não (khoảng 15% các trường hợp), suy tim cấp và suy giảm cấp chức năng thận. 

- Tăng HA nặng kèm với những tình trạng lâm sàng khác đòi hỏi phải hạ HA 

khẩn, ví dụ bóc tách động mạch chủ cấp, thiếu máu cục bộ tim cấp hoặc suy 

tim cấp. 

- Tăng HA nặng đột ngột do u tủy thượng thận kèm với tổn thương cơ quan. 

- Tăng HA nặng ở thai phụ hoặc tiền sản giật. 

Các triệu chứng lâm sàng thường gặp gồm nhức đầu, rối loạn thị giác, đau 

ngực, khó thở, choáng váng. Người bệnh não tăng HA có thể có ngủ gà, lơ mơ, 

mù vỏ não. Tuy nhiên khi có khiếm khuyết thần kinh khu trú phải nghĩ đến đột 

quị.  

Tăng HA khẩn trương (hypertensive urgency) là tăng HA nặng nhưng không 

kèm tổn thương cơ quan đích cấp. Những bệnh nhân này thường không cần nhập 

viện. Điều trị ngoại trú bằng thuốc uống và hẹn tái khám sớm (sau vài ngày) để 

bảo đảm là HA được kiểm soát. 

Xử trí tăng HA cấp cứu được nêu trên bảng 5.9 . Đồng thời với việc hạ HA, 

xác định liệu bệnh nhân có cần biện pháp can thiệp đặc hiệu nào khác hay không. 

Trong thời gian bệnh nhân nằm viện tầm soát các nguyên nhân tăng HA thứ phát. 



 
 

 

Sau khi xuất viện (khi HA đã đạt mức an toàn và ổn định với thuốc uống), hẹn 

bệnh nhân tái khám thường xuyên (ít nhất mỗi tháng 1 lần) cho đến khi đạt đích 

HA tối ưu. 

Bảng 5.9. Xử trí tăng huyết áp cấp cứu [1][2][4] 

Biểu hiện lâm 

sàng 

Thời gian và đích hạ 

HA 
Điều trị 

Tăng HA ác tính có 

hoặc không kèm 

suy thận cấp 

Vài giờ 

Hạ HA trung bình (mean 

arterial pressure) 20-25% 

Nicardipine truyền TM (khởi 

đầu 5 mg/giờ, tăng từng nấc 2,5 

mg mỗi 15 phút để đạt đích HA, 

tối đa 15 mg/giờ) 

Bệnh não tăng HA 
Hạ HA trung bình 20-

25% ngay lập tức 

Nicardipine truyền TM (như 

trên) 

Biến cố mạch vành 

cấp 

Hạ HA tâm thu xuống < 

140 mmHg ngay lập tức 

Nitroglycerine truyền TM (5-

200 mg/phút, tăng từng nấc 5 

mg/phút mỗi 5 phút) 

Phù phổi cấp do 

tim 

Hạ HA tâm thu xuống < 

140 mmHg ngay lập tức 

Nitroglycerine truyền TM (như 

trên) + furosemide TM 

Bóc tách động 

mạch chủ 

Hạ HA tâm thu xuống < 

120 mmHg VÀ tần số tim 

xuống < 60/phút ngay lập 

tức 

Nicardipine truyền TM + 

metoprolol uống (thử liều thấp 

25 mg) 

Sản giật và tiền sản 

giật nặng (tán 

huyết, tăng men 

gan, giảm tiểu cầu) 

Hạ HA tâm thu xuống  

<160 mmHg VÀ HA tâm 

trương xuống < 105 

mmHg ngay lập tức 

Nicardipine và MgSO4 truyền 

TM 

Cho sinh sớm 

4. Theo dõi quá trình điều trị tăng huyết áp 

Trong quá trình theo dõi, nếu đã đạt huyết áp mục tiêu: 



 
 

 

- Tiếp tục truyền thông giáo dục sức khỏe để duy trì lối sống tích cực phối hợp 

với điều trị hạ áp và nâng cao hiểu biết về THA, các biến cố liên quan đến THA 

và các bệnh lý thường gặp đi cùng với THA. 

- Tiếp tục duy trì phác đồ đã sử dụng có hiệu quả, đồng thời theo dõi lại định kỳ 

(hàng tháng) để đảm bảo hiệu quả hạ áp, đảm bảo tuân thủ điều trị; xử trí tác 

dụng phụ của thuốc (nếu có). 

- Khi thăm khám định kỳ cần đánh giá các yếu tố nguy cơ tim mạch và các tổn 

thương cơ quan đích để tối ưu điều trị THA kết hợp với kiểm soát các yếu tố 

nguy cơ tim mạch khác. 

- HA mục tiêu cần đạt được sau 1 - 3 tháng. Trong quá trình theo dõi, nếu chưa 

đạt HA mục tiêu, cần xem xét lại các yếu tố sau: 

- Đảm bảo người bệnh được đo HA đúng và được uống đúng, đủ và đều thuốc 

hạ áp. Nếu đang phối hợp thuốc, đảm bảo đang sử dụng dạng phối hợp đã có 

bằng chứng từ 2 nhóm (A-C hoặc A-D hoặc C-D) hoặc từ 3 nhóm A-C-D. 

- Động viên và khuyến khích người bệnh thay đổi lối sống tích cực, đặc biệt là 

ăn nhạt và giảm uống rượu. Loại bỏ các thuốc đang dùng có ảnh hưởng đến HA 

(như các thuốc giảm đau chống viêm, thuốc xịt mũi có thành phần cường giao 

cảm như ephedrine...). 

- Tăng dần đến liều tối đa của các thuốc hạ áp hoặc bổ sung thêm một loại thuốc 

hạ áp khác cho đến khi đạt huyết áp mục tiêu (việc phối hợp thêm thuốc có hiệu 

quả hạ áp tăng cường tốt hơn là tăng liều thuốc điều trị đơn thuần). Ưu tiên bổ 

sung thuốc lợi tiểu giống thiazide, nếu trước đó chưa dùng lợi tiểu. Không bổ 

sung các thuốc từ cùng một nhóm ABCD khi phối hợp thuốc. 

- Nếu vẫn không đạt huyết áp mục tiêu hoặc mới xuất hiện biến cố: Cần chuyển 

tuyến trên hoặc gửi khám chuyên khoa tim mạch để xác định nguyên nhân và 

tư vấn chiến lược điều trị phù hợp. 

5. Chỉ định nhập viện 

Bệnh nhân THA có chỉ định nhập viện khi có tình trạng tăng huyết áp cấp cứu 

hoặc có các biến chứng cơ quan đích của THA như:  



 
 

 

- Tăng HA ác tính có hoặc không kèm suy thận cấp 

- Bệnh não tăng HA 

- Biến cố mạch vành cấp 

- Phù phổi cấp do tim 

- Bóc tách động mạch chủ 

- Sản giật và tiền sản giật nặng (tán huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu) 

... 

V. TIẾN TRIỂN 

Tăng huyết áp không được điều trị và kiểm soát tốt sẽ dẫn đến tổn thương 

nặng các cơ quan đích và gây các biến chứng nguy hiểm như tai biến mạch não, 

nhồi máu cơ tim, phình tách thành động mạch chủ, suy tim, suy thận … thậm chí 

dẫn đến tử vong . 

VI. PHÒNG BỆNH 

Các biện pháp tích cực thay đổi lối sống là những biện pháp để phòng ngừa 

tăng huyết áp ở người trưởng thành, phối hợp với việc giáo dục truyền thông nâng 

cao nhận thức và hiểu biết về bệnh tăng huyết áp cũng như các biến chứng của 

tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ tim mạch khác. 

 

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

STT MÃ 

BỆNH 

TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 I10 Bệnh lý tăng huyết áp  

2 I11 Bệnh tim do tăng huyết áp  

3 I11.0 
Bệnh tim do tăng huyết áp, có suy tim (sung 

huyết) 

 

4 I11.9 
Bệnh tim do tăng huyết áp, không suy 

tim(sung huyết) 

 

5 I12 Bệnh thận do tăng huyết áp  

6 I12.0 Bệnh thận do tăng huyết áp, có suy thận  



 
 

 

7 I12.9 Bệnh nhân do tăng huyết áp, không suy thận  

8 I13 Bệnh tim và thận do tăng huyết áp  

9 I13.0 
Bệnh tim và thận do tăng huyết áp, có suy tim 

( sung huyết) 

 

10 I13.1 Bệnh tim và thận do tăng huyết áp, có suy thận  

11 I13.2 
Bệnh tim và thận do tăng huyết áp, có suy tim 
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NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ ST CHÊNH LÊN (I21) 

 

 

I. KHÁI NIỆM 

Nhồi máu cơ tim (NMCT) là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây 

nhập viện và tử vong hiện nay trên thế giới. Hơn 50% bệnh nhân NMCT cấp tử 

vong trong vòng một giờ đầu trước khi được đưa đến bệnh viện. 1/3 các trường 

hợp nhập viện trong bệnh cảnh hội chứng vành cấp là NMCT cấp có ST chênh 

lên. Nếu không được điều trị, 30% bệnh nhân sẽ tử vong nhưng nếu được điều trị, 

tỉ lệ tử vong giảm còn 6 – 10%; nếu có biến chứng cơ học thì tỉ lệ tử vong lên đến 

hơn 90%. Do đó, NMCT cấp là một bệnh cảnh cấp cứu cần được chẩn đoán sớm 

và điều trị tích cực, kịp thời.  

Theo định nghĩa toàn cầu lần thứ tư: thuật ngữ nhồi máu cơ tim được sử 

dụng khi có tình trạng tổn thương cơ tim cấp với bằng chứng lâm sàng của thiếu 

máu cơ tim cục bộ cấp và sự tăng troponin với ít nhất một giá trị trên bách phân 

vị thứ 99, kèm theo ít nhất một trong các yếu tố sau:  

- Triệu chứng cơ năng của thiếu máu cơ tim cục bộ.  

- Thay đổi điện tâm đồ (ĐTĐ) kiểu thiếu máu cục bộ mới.  

- Có sóng Q bệnh lý. - Có bằng chứng hình ảnh mới của cơ tim mất chức năng 

sống hoặc rối loạn vận động vùng trong bệnh cảnh phù hợp với thiếu máu cục bộ.  

- Ghi nhận có huyết khối động mạch vành khi chụp mạch vành hoặc khi tử thiết. 

[3,4] 

II. NGUYÊN NHÂN 

NMCT cấp ST chênh lên xảy ra khi có tình trạng giảm hoặc ngưng dòng 

chảy trong lòng động mạch vành trên thượng tâm mạc một cách đột ngột do có 

huyết khối trong động mạch vành. Huyết khối này đa phần hình thành trên nền 

mảng xơ vữa trong lòng mạch vành hoặc hiếm khi từ nơi khác đến (huyết khối từ 

buồng tim). Khi mảng xơ vữa của động mạch vành trở nên mất ổn định (lớp vỏ 



 
 

 

bao bị rạn nứt, bị loét), tiểu cầu đang lưu thông trong máu sẽ đến bám dính vào 

lớp nội mạc bị tổn thương bên dưới mảng xơ vữa. Sau đó, qua quá trình kết tập 

tiểu cầu, hình thành cục huyết khối tiểu cầu gây hẹp nặng hơn nữa lòng mạch 

vành. Cuối cùng, sự tạo lập huyết khối đỏ giàu fibrin sẽ gây tắc hẳn động mạch 

vành thượng tâm mạc dẫn đến nhồi máu cơ tim xuyên thành. Một số trường hợp 

khác gây tắc động mạch vành như: bất thƣờng động mạch vành bẩm sinh, viêm 

động mạch vành, co thắt động mạch vành, tắc lỗ xuất phát của động mạch vành 

trong bệnh cảnh bóc tách gốc động mạch chủ.[3,4] 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng  

1.1.1. Triệu chứng cơ năng 

Đau ngực là triệu chứng thường gặp nhất với các tính chất sau: Đau sau 

xương ức hoặc đau ngực trái, kiểu đè nặng, siết chặt, bóp nghẹt, lan lên cổ, hàm 

dưới, vai trái hoặc bờ trụ tay trái. Một số trường hợp lan xuống thượng vị nhưng 

không bao giờ vượt quá rốn. Thời gian: thường kéo dài >30 phút, kèm theo: khó 

thở, vã mồ hôi. Một số bệnh nhân không biểu hiện đau ngực mà có những triệu 

chứng không đặc hiệu: cảm giác mệt mỏi, cảm giác hồi hộp, khó thở, đau thượng 

vị, buồn nôn, nôn, rối loạn vị giác... Bệnh nhân hậu phẫu, lớn tuổi, đái tháo đường 

có thể không biểu hiện đau ngực mà xuất hiện triệu chứng rối loạn tri giác hoặc 

dấu hiệu sinh tồn xấu đi khi bị NMCT cấp. 

1.1.2. Khám lâm sàng 

hường không phát hiện bất thường. Một số trường hợp có thể nghe thấy tiếng T1 

mờ (trong NMCT thành trước), tiếng T3 và T4. Khi khám lâm sàng cần lưu ý các 

biến chứng cơ học có thể xảy ra. Đặc biệt chú ý sinh hiệu và đánh giá tưới máu 

mô; huyết áp kẹt hoặc thấp, có dấu hiệu giảm tưới máu mô, tiếng T1 mờ: gợi ý có 

biến chứng sốc tim. [3,4] 

1.2. Cận lâm sàng  

1.2.1. Điện tâm đồ 



 
 

 

Tắc cấp hoàn toàn động mạch vành trên thượng tâm mạc sẽ tạo ra hình ảnh 

ST chênh lên trên ĐTĐ.  

1.2.2. Men tim 

Dựa vào các xét nghiệm CK,CKMB, Tropoin T. Xét nghiệm đặc hiệu cho 

tim là Tropoin T hoặc I. Nếu mẫu men tim lần thứ nhất âm tính, nên xét nghiệm 

một mẫu thứ hai sau ít nhất 1 giờ. Xét nghiệm CK, CKMB để giúp chẩn đoán xác 

định NMCT, NMCT tái phát tiến triển. 

1.2.3. Siêu âm tim 

Hình ảnh siêu âm tim có thể giúp hỗ trợ chẩn đoán qua hình ảnh rối loạn vận 

động vùng. Rối loạn vận động vùng trên siêu âm tim biểu hiện ở nhiều mức độ: 

giảm động, vô động, nghịch động (vận động nghịch thường). Ngày nay, kỹ thuật 

siêu âm đánh dấu mô cơ tim (speckle tracking) giúp phát hiện được các rối loạn 

vận động vùng mà siêu âm tim 2D có thể bỏ sót. [3,4] 

1.3. Cận lâm sàng giúp chẩn đoán nguyên nhân, chẩn đoán phân biệt, chẩn 

đoán biến chứng 

Các xét nghiệm sau đây có thể được chỉ định để chẩn đoán nguyên nhân, 

điều trị, theo dõi các biến chứng và tiên lượng bệnh: 

- 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, 

Cholesterol, Triglycerid, LDL – cho, HDL – cho, Pro-BNP, protein, albumin.... 

- Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu. 

- Chẩn đoán hình ảnh: Chụp Xquang ngực, siêu âm màng phổi để loại trừ bệnh 

cảnh tràn khí, tràn dịch màng phổi. Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực để chẩn đoán 

phân biệt với bệnh U phổi, viêm phổi ... Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ để 

chẩn đoán phân biệt với phình tách động mạch chủ... Chụp cắt lớp vi tính hệ 

động mạch phổi để chẩn đoán phân biệt bệnh cảnh nhồi máu phổi ... Siêu âm ổ 



 
 

 

bụng, chụp cắt lớp vi tính ổ bụng, nội soi dạ dày giúp chẩn đoán phân biệt các 

trường hợp bệnh lý đường tiêu hóa có triệu chứng giống HCMV cấp. 

- Chụp động mạch vành qua da giúp chẩn đoán xác định và can thiệp ĐMV nếu 

có chỉ định. 

- Holter huyết áp, holter điện tâm đồ 

- Xạ hình tưới máu cơ tim: Đánh giá sống còn cơ tim để giúp tiên lượng bệnh và 

lựa chọn chiến lược điều trị. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị 

- Điều trị nội khoa tối ưu: Sử dụng các thuốc kháng đông, kháng tiểu cầu, statin... 

và chiến lược điều trị nội khoa sau khi ra viện. 

- Điều trị tái tưới máu: Tiêu sợi huyết, can thiệp động mạch vành, mổ bắc cầu 

chủ vành... 

- Điều trị các yếu tố gây nặng bệnh, các bệnh kèm theo, các biến chứng bệnh: 

Suy tim, viêm phổi, rối loạn nhịp tim.... 

- Điều trị triệu chứng của bệnh: Thở oxy, giảm đau, giãn mạch vành .... 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Điều trị nội khoa [3,4] 

Nghỉ ngơi yên tĩnh tại giường, mắc monitor theo dõi nhịp tim, huyết áp và 

SpO2, lập đường truyền tĩnh mạch ngoại biên với dịch truyền natriclorua đẳng 

trương. 

2.1.1. Oxy liệu pháp 

Nên cho thở oxy với những bệnh nhân giảm oxy máu, phù phổi cấp hoặc cần 

phải thông khí cơ học.  

2.1.2. Giảm đau 

Nitroglycerin 0,4 mg ngậm dưới lưỡi. Có thể lặp lại liều trên sau 5 phút nếu 

vẫn chưa kiểm soát được đau ngực. Những bệnh nhân không đáp ứng sau 3 liều 

nitroglycerin ngậm dưới lưỡi hay không có sẵn nitroglycerin ngậm dưới lưỡi nên 

được xem xét sử dụng morphine sulfat 2 - 4 mg tiêm tĩnh mạch chậm 



 
 

 

2.1.3. Thuốc chống đông [1,3] 

- Enoxaparin (Heparin trọng lượng phân tử thấp): Liều thường dùng là 1 mg/kg 

tiêm dưới da (TDD) mỗi 12 giờ, giảm nửa liều ở bệnh nhân có suy thận với 

MLCT <30mL/phút. Biệt dược thường được sử dụng là Lovenox. Sau can thiệp 

tùy thuốc vào kết quả can thiệp sẽ lựa chọn duy trì kéo dài hoặc không kéo dài 

sử dụn lovenox. 

- Fondaparinux: không được khuyến cáo như là kháng đông đơn thuần trong can 

thiệp mạch vành thì đầu vì gia tăng nguy cơ tạo huyết khối tại đầu catheter. Nếu 

bệnh nhân đã được sử dụng fondaparinux thì cần phải tiêm tĩnh mạch heparin 

không phân đoạn (85 đơn vị/kg) trước khi can thiệp mạch vành. 

2.1.4. Kháng kết tập tiểu cầu [1,3] 

Kháng kết tập tiểu cầu kép: aspirin kết hợp với một thuốc ức chế thụ thể 

P2Y12: 

- Aspirin: Liều nạp 150 - 300 mg (nhai uống) hoặc 75 - 250 mg (tiêm tĩnh mạch) 

nếu không uống được. Liều duy trì: 75 - 100 mg/ngày. 

- Prasugrel: Liều nạp 60 mg (uống), sau đó liều duy trì 10 mg/ngày. Bệnh nhân 

≤ 60 kg: liều duy trì 5 mg/ngày 

- Ticagrelor: Liều nạp: 180 mg (uống), liều duy trì: 90 mg x 2 lần/ngày. Biệt 

dược thường được sử dụng: Brillinta. 

- Clopidogrel: Liều nạp: 600 mg (uống), liều duy trì: 75 mg/ngày. Biệt dược 

thường được sử dụng: Plavix. 

2.1.5. Các điều trị khác 

- Thuốc chẹn bêta giao cảm đường uống được chỉ định cho bệnh nhân suy tim 

ổn định và/hoặc giảm chức năng co bóp thất trái nếu không có chống chỉ định.  

- Điều trị với thuốc ức chế beta đường uống nên được cân nhắc trong suốt thời 

gian nằm viện và kéo dài sau đó cho tất cả các bệnh nhân trừ khi có chống chỉ 

định, duy trì tần số tim khi nghỉ từ 55 đến 60 lần/phút. Có thể chọn một trong 

số các thuốc ức chế beta sau: 

 

 



 
 

 

Thuốc Liều khởi đầu Liều đích Cách dùng 

Bisoprolol 1,25 mg 10 mg x 1 lần/ngày 

Carvedilol 3,125 mg 25 mg x 2 lần/ngày 

Metoprolol succinate 12.5-25 mg 200 mg x 1 lần/ngày 

- Điều trị với statin cường độ cao được khuyến cáo càng sớm càng tốt, trừ khi có 

chống chỉ định, và nên duy trì lâu dài.  

Thuốc Liều Cách dùng 

Atorvastatin 40 mg x 1 lần/ngày 

Rosuvastatin 20 mg x 1 lần/ngày 

- Thuốc ức chế men chuyển nên được khởi đầu dùng sớm trong vòng 24 giờ đầu 

của nhồi máu cơ tim trên những bệnh nhân có dấu hiệu suy tim, rối loạn chức 

năng tâm thu thất trái, đái tháo đường hoặc nhồi máu cơ tim thành trước.  

Thuốc Liều khởi đầu Liều đích Cách dùng 

Captopril 6,25 mg 50 mg x 3 lần/ngày 

Enalapri 2,5 mg 10 mg x 2 lần/ngày 

Lisinopril 2.5-5 mg 20 mg x 1 lần/ngày 

- Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin được sử dụng thay thế thuốc ức chế men 

chuyển khi bệnh nhân không dung nạp được thuốc ức chế men chuyển.  

Thuốc Liều khởi đầu Liều đích Cách dùng 

Losartan 50 mg 150 mg x 1 lần/ngày 

Valsartan 40 mg 160 mg x 2 lần/ngày 

Candesartan 4 - 8 mg 32 mg x 1 lần/ngày 

- Lợi tiểu kháng aldosterone (khởi đầu 25 mg/ngày, tối đa 50 mg/ngày), trong 

trường hợp bệnh nhân suy tim có triệu chứng khó thở, phù phổi cấp, phù nhiều 

… sử dụng lợi tiểu quai: Furosemid ... 

- Điều trị kiểm soát đường huyết nên được cân nhắc cho những bệnh nhân NMCT 

cấp với glucose >10 mmol/L (> 180 mg/dL), cần tránh hạ đường huyết <3,9 

mmol/L (< 70 mg/dL). 



 
 

 

- Tăng sức bền tế bào cơ tim, tăng tuần hoàn tại cơ tim:FDP (Fructose-1,6-

Diphosphate Trisodium): Liều dùng hàng ngày thay đổi từ 70mg bột thuốc/kg 

thể trọng tới 160mg bột thuốc/kg thể trọng (người lớn từ 1-2 lọ FDP 5g/ngày). 

- Một số thuốc điều trị khác: PPI giúp giảm nguy cơ xuất huyết. Có thể lựa chọn 

Omeprazol, Pantoprazol, Esomeprazol .... 

2.2. Điều trị tái tưới máu [3] 

- Điều trị tái tưới máu được chỉ định cho tất cả các bệnh nhân có triệu chứng của 

thiếu máu cục bộ và có ST chênh lên. 

- Với những bệnh nhân có triệu chứng kéo dài >12 giờ, can thiệp mạch vành thì 

đầu được chỉ định khi có triệu chứng thiếu máu cục bộ đang tiến triển, huyết 

động không ổn định hoặc rối loạn nhịp nguy hiểm. 

- Có thể can thiệp mạch vành thì đầu một cách thường quy cho những bệnh nhân 

nhập viện muộn (12 - 48 giờ) sau khởi phát triệu chứng. 

2.3. Điều trị sau giai đoạn nhồi máu cơ tim cấp [3] 

- Kháng tiểu cầu kép gồm aspirin phối hợp với ticagrelor, prasugrel hoặc 

clopidogrel đến 12 tháng sau can thiệp mạch vành, trừ khi có chống chỉ định. 

- Dùng thuốc ức chế bơm proton phối hợp với kháng tiểu cầu kép để làm giảm 

nguy cơ xuất huyết. Với những bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết tiêu hóa cao, 

có thể cân nhắc ngưng điều trị với thuốc ức chế P2Y12 sau 6 tháng. 

- Tiếp tục duy trì thuốc ức chế men chuyển hoặc đối kháng thụ thể Angiotensin, 

thuốc lợi tiểu theo chỉ định. 

- Tiếp tục duy trì thuốc chẹn beta giao cảm, duy trì tần số tim khi nghỉ 55 đến 60 

lần/phút nếu bệnh nhân có thể dung nạp được. 

- Sử dụng statin cường độ cao, duy trì LDL-C <70 mg/dL. Nếu đã dùng statin 

cường độ cao mà vẫn chưa đạt LDL-C mục tiêu, có thể phối hợp thêm một 

thuốc ngoài statin như ezetimibe 10 mg/ngày. 

- Sử dụng các thuốc chống đau ngực: Nitroglycerin, trimetazidim ... 

3. Tiêu chuẩn ra viện 

- Bệnh nhân đỡ đau ngực hoặc hết tình trạng đau ngực khi nghỉ. 



 
 

 

- Triệu chứng cơ năng giảm: Đỡ khó thở, đi tiểu được, cải thiện khả năng gắng 

sức.... 

- Các chỉ số sinh tồn ổn định, không có bất thường. 

- Cải thiện tình trạng lâm sàng so với thời điểm vào viện. 

V. TIẾN TRIỂN, BIẾN CHỨNG [3] 

1. Sốc tim 

- Sốc tim được định nghĩa là tình trạng huyết áp thấp (huyết áp tâm thu < 90 

mmHg) dù đổ đầy thất trái đầy đủ kèm dấu hiệu của giảm tưới máu mô. Đây là 

một biến chứng nặng, thường xuất hiện trong vòng 24 giờ đầu của nhồi máu cơ 

tim, tử vong trên 50%. Biểu hiện lâm sàng: huyết áp thấp, giảm cung lượng tim 

(rối loạn tri giác, thiểu hoặc vô niệu, lạnh đầu chi, nhịp tim nhanh), sung huyết 

phổi. 

- Điều trị: xem xét sử dụng thuốc vận mạch (noradrenaline) và tăng co bóp cơ 

tim (dobutamin) duy trì huyết áp tâm thu > 90 mmHg, xem xét chụp và can 

thiệp mạch vành sớm. Có thể phối hợp Dopamin nếu noradrenaline không có, 

trong các trường hợp sốc nặng có thể phối hợp thêm adrenalin. Ngoài các 

phương pháp điều trị trên có thể tiến hành thêm các biện pháp hỗ trợ khác như 

đặt bóng đối xung động mạch chủ, oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể 

(ECMO), kỹ thuật picco trong theo dõi huyết động. 

2. Rối loạn nhịp 

2.1. Rối loạn trên thất 

- Rung nhĩ là rối loạn nhịp trên thất thường gặp nhất, chiếm 21% các trường hợp 

nhồi máu cơ tim.  

- Sốc điện chuyển nhịp khi bệnh nhân có: rối loạn huyết động, thiếu máu cục bộ 

tiến triển hoặc suy tim tiến triển. Nếu bệnh nhân không có các biểu hiện này, 

có thể sử dụng amiodarone tiêm tĩnh mạch khi bệnh nhân có suy tim cấp không 

kèm huyết áp thấp. Nếu huyết áp thấp, có thể sử dụng digoxin tiêm tĩnh mạch. 

- Sau giai đoạn NMCT cấp, nếu rung nhĩ trở thành rung nhĩ kéo dài hoặc rung 

nhĩ vĩnh viễn thì xem xét điều trị kháng đông đường uống lâu dài. 



 
 

 

2.2. Rối loạn nhịp thất 

Thường gặp nhất là nhịp nhanh thất đa hình dạng hoặc nhanh thất thoái triển 

thành rung thất, hoặc ngoại tâm thu thất. Điều trị bao gồm: 

- Xem xét điều trị tái tưới máu sớm. 

- Sử dụng thuốc chẹn beta giao cảm sớm nếu không có chống chỉ định. 

- Sử dụng amiodarone hoặc lidocain để xóa nhanh thất: Amiodarone: 150 mg 

tiêm tĩnh mạch chậm trong 10 phút, sau đó truyền tĩnh mạch liên tục 1mg/phút 

trong 6 giờ, sau đó giảm liều còn 0,5mg/phút. Lidocain: 1 mg/kg tiêm tĩnh 

mạch, sau đó truyền tĩnh mạch liên tục 1 - 4 mg/phút. 

- Điều chỉnh rối loạn điện giải (nếu có), giữ kali máu = 4,5-5 mmol/L và magie 

máu >2 mmol/L. 

- Nếu các biện pháp trên không đáp ứng xem xét đặt máy tạo nhịp tạm thời để 

“Kích thích tim vượt tần số điều trị rối loạn nhịp” 

2.3. Rối loạn nhịp chậm 

- Nhịp chậm xoang và block nhĩ thất độ I thường gặp trong vòng vài giờ đầu của 

NMCT, đặc biệt là NMCT thành dưới (phản xạ Bezold-Jarisch) và thường 

không cần điều trị, sẽ tự hồi phục sau tái tưới máu. Nếu nhịp chậm gây huyết 

áp thấp: điều trị bằng atropin. Block nhĩ thất độ II Mobitz I: thường không cần 

điều trị. Nếu gây rối loạn huyết động thì sử dụng atropin. Đặt máy tạo nhịp khi 

thất bại với atropin. 

- Block nhĩ thất độ II Mobitz II và block nhĩ thất độ III: đặt máy tạo nhịp. 

- Tiến hành đặt máy tạo nhịp tạm thời, sau đó theo dõi nếu nhịp tim tự hồi phục 

không cần đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn, nếu trong trường hợp nhịp tim không tự 

hồi phục thì phải tiến hành đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn. 

3. Biến chứng cơ học 

Các biến chứng cơ học như thủng vách liên thất, vỡ thành tự do, hở van 2 lá 

cấp do đứt cơ nhú là những biến chứng nặng, tỷ lệ tử vong cao, thường xuất hiện 

từ ngày 2 đến ngày 7 của NMCT, tuy nhiên có thể xuất hiện trong 24 giờ đầu tiên. 

Khi bệnh nhân đột ngột có huyết áp thấp, phù phổi cấp, đau ngực trở lại, có âm 



 
 

 

thổi mới xuất hiện thi nên nghĩ ngay đến biến chứng cơ học. Siêu âm tim giúp hỗ 

trợ chẩn đoán. Điều trị chủ yếu là hỗ trợ huyết động, đặt bóng đối xung trong lúc 

chờ phẫu thuật. Can thiệp phẫu thuật sớm có thể giảm tỉ lệ tử vong.  

4. Viêm màng ngoài tim 

Viêm màng ngoài tim sớm xuất hiện trong vài ngày đầu của NMCT trong 

khi viêm màng ngoài tim muộn (hội chứng Dressler) xuất hiện sau 1 - 2 tuần. 

Điều trị: aspirin 500 - 1000 mg mỗi 6 - 8 giờ trong 1 - 2 tuần. Không được 

sử dụng corticoid hoặc các thuốc kháng viêm NSAIDS khác vì làm gia tăng nguy 

cơ vỡ tim tại vùng nhồi máu và làm chậm lành sẹo ổ nhồi máu. Rút dịch màng 

tim khi tràn dịch màng tim gây khó thở hoặc chèn ép tim. 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Điều chỉnh các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được: ngưng hút thuốc lá, giảm 

cân nếu béo phì, tăng cường tập luyện thể dục thể thao.  

- Kiểm soát huyết áp nếu có tăng huyết áp  

- Điều trị rối loạn lipid máu theo các khuyến cáo  

- Kiểm soát đường huyết và HbA1c cho bệnh nhân đái tháo đường. Cân nhắc sử 

dụng các thuốc hạ đường huyết có tác dụng giảm biến cố tim mạch như ức chế 

SGLT2, đồng vận GLP-1. [3,4] 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

- Tất cả các trường hợp chẩn đoán xác định theo tiêu chuẩn trên là nhồi máu cơ 

tim cấp có ST chênh lên, hội chứng mạch vành cấp không ST chênh lên. 

- Các trường hợp nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp, hội chứng mạch vành cấp khi 

chưa đủ tiêu chuẩn chẩn đoán cần phải nhập viện để theo dõi, chẩn đoán và 

điều trị. 

- Các trường hợp cần phải chẩn đoán phân biệt với nhồi máu cơ tim cấp, hội 

chứng mạch vành cấp: như nhồi máu phổi, phình tách động mạch chủ.... 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 I20 Cơn đau thắt ngực  

2 I20.0 Cơn đau thắt ngực không ổn định  

3 I21 Nhồi máu cơ tim cấp  

4 I21.0 Nhồi máu cơ tim trước vách cấp xuyên 

thành của thành trước 

 

5 I21.1 Nhồi máu cơ tim xuyên thành cấp của 

thành dưới 

 

6 I21.2 Nhồi máu xuyên thành cấp ở vị trí khác  

7 I21.3 Nhồi máu cơ tim xuyên thành cấp không 

rõ vị trí 

 

8 I21.4 Nhồi máu cơ tim dưới nội tâm mạc cấp  

9 I21.9 Nhồi máu cơ tim cấp, không đặc hiệu  

10 I22 Nhồi máu cơ tim tiến triển  

11 I22.0 Nhồi máu cơ tim tiến triển của thành 

trước 

 



 
 

 

12 I22.1 Nhồi máu cơ tim tiến triển của thành 

dưới 

 

13 I22.8 Nhồi máu cơ tim tiến triển ở vị trí khác  

14 I22.9 Nhồi máu cơ tim tiến triển ở vị trí không 

xác định 

 

15 I23 Một số biến chứng thường gặp sau nhồi 

máu cơ tim cấp 

 

16 I23.0 Biến chứng tràn máu màng ngoài tim 

sau nhồi máu cơ tim cấp (NMCTC) 

 

17 I23.1 Biến chứng thủng vách liên nhĩ xảy ra 

sau NMCTC 

 

18 I23.2 Biến chứng thủng vách liên thất sau 

NMCTC 

 

19 I23.3 Biến chứng nứt thành tim không có tràn 

máu màng ngoài tim sau NMCTC 

 

20 I23.4 Biến chứng đứt dây chằng van hai lá sau 

NMCTC 

 

21 I23.5 Biến chứng đứt cơ nhú sau NMCTC  

22 I23.6 Biến chứng huyết khối trong buồng tim 

tâm nhĩ, tiểu nhĩ và tâm thất sau 

NMCTC 

 

23 I23.8 Biến chứng khác xảy ra sau NMCTC  

24 I24 Bệnh tim do thiếu máu cục bộ cấp khác  

25 I24.0 Huyết khối mạch vành không gây nhồi 

máu cơ tim (NMCT) 

 

26 I24.1 Hội chứng Dressler  

27 I25.2 Nhồi máu cơ tim cũ  

28 I26 Tắc mạch phổi  



 
 

 

29 I26.0 Thuyên tắc phổi có tâm phế cấp  

30 I26.9 Thuyên tắc phổi không có tâm phế cấp  

31 I44.0 Blốc nhĩ thất độ I  

32 I44.1 Blốc nhĩ thất độ II  

33 I44.2 Blốc nhĩ thất, hoàn toàn  

34 I44.3 Blốc nhĩ thất khác và không xác định  

35 I47.0 Loạn nhịp thất do cơ chế vòng vào lại  

36 I47.1 Nhịp nhanh trên thất  

37 I47.2 Nhịp nhanh thất  

38 I47.9 Nhịp nhanh kịch phát, không đặc hiệu  

39 I48 Rung nhĩ và cuồng nhĩ  

40 I48.0 Rung nhĩ kịch phát  

41 I48.1 Rung nhĩ dai dẳng  

42 I48.2 Rung nhĩ mạn tính  

43 I48.3 Rung nhĩ điển hình  

44 I48.4 Cuồng nhĩ không điển hình  

45 I49.3 Ngoại tâm thu thất  

46 I50 Suy tim  

47 I50.0 Suy tim sung huyết  

48 I50.1 Suy thất trái  

49 I50.9 Suy tim, không đặc hiệu  

 

  

  



 
 

 

 

 TÂM PHẾ MẠN 

 

I. ĐỊNH NGHĨA  [1] 

Theo TCYT thế giới (WHO - 1963), tâm phế mạn là tình trạng phì đại tâm 

thất phải hậu quả từ những bệnh lý gây ảnh hưởng đến chức năng và cấu trúc của 

phổi.  

II. CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH  

1. Lâm sàng [1][2][4] 

1.1. Tiền sử  

Mắc bệnh phổi mạn tính, bệnh của hệ thống cơ xương ở lồng ngực. 

1.2. Hội chứng suy tim phải 

- Biểu hiện lâm sàng thường bị che dấu bởi các triệu chứng của bệnh phổi thực 

tổn có sẵn 

- Khó thở: lúc đầu gắng sức, sau khó thở cả khi nghỉ ngơi. Thở ngắn là triệu 

chứng luôn có ở các bệnh nhân tâm phế mạn. Cần phải xem xét mức độ hoạt 

động nào làm cho bệnh nhân khó thở vì bệnh nhân thường giảm hoạt động để 

tránh khó thở. 

- Triệu chứng tim mạch: Nhịp tim nhanh, mỏm tim đập dưới mũi ức ( dấu hiện 

Harzer), T2 vang mạnh ở ổ van động mạch phổi, tiếng ngựa phi phải ở thời kì 

tiền tâm thu, tiếng thổi tâm thu do hở van ba lá cơ năng 

- Triệu chứng ngoại biên: Phù mềm, đái ít, tím môi và đầu chi, mắt lồi, củng mạc 

sung huyết, gan to và đau, tĩnh mạch cổ nổi, phản hồi gan – tĩnh mạch cổ dương 

tính 

2. Cận lâm sàng [1][4][5] 

2.1. Điện tâm đồ  

Có dấu quá tải về áp lực lên tâm thất phải. 

- Lớn nhĩ phải. 

- Trục QRS lệch phải. 



 
 

 

- Hình ảnh sóng S ở DI và R cao ở V1. ( Giai đoạn sớm sóng R ở V1 có thể > 

3mm và lớn hơn sóng S) 

- Block nhánh phải hoàn toàn hoặc không hoàn toàn 

Chú ý: điện tâm đồ có hình ảnh S1Q3T3 trong thuyên tắc phổi. 

2.2. X quang phổi 

Phần lớn các bệnh gây nên tâm phế mạn đều có hình ảnh hai trường phổi 

sáng hơn bình thường.  

- Hình ảnh tăng áp phổi trên phim sau-trước: ĐMP dãn to. Đo đường kính động 

mạch phổi phải và trái: ĐMP phải dãn > 16mm, ĐMP trái dãn > 18mm là dấu 

chỉ cho tăng áp phổi 

- Hình ảnh lớn thất phải trên phim nghiêng: mất khoảng sáng sau xương ức. 

2.3. Siêu âm tim 

- Siêu âm tim TM cho phép xác định thất phải dãn và cũng có thể xác định được 

tăng áp động mạch phổi qua hình thái vận động van động mạch phổi(mất sóng 

a). 

- Siêu âm tim 2D có thể nhìn thấy toàn bộ thất phải, đo được độ dày thành thất cũng 

như xác định được những thay đổi của vách liên thất do phì đại thất phải. TPM 

nặng có thể phì đại vách liên thất và di động nghịch thường vào thất trái. 

- Siêu âm tim đánh giá chức năng thất phải: TAPSE giảm(bình thường >17mm), 

FAC(phân suất diện tích thất phải:<35% được coi là suy chức năng tâm thu thất 

phải) 

- -Chú ý dấu hiệu McConnel (giảm vận động thành tự do thất phải trong khi vùng 

mỏm thất phải hoạt động bình thường) có trong thuyên tắc phổi 

- Siêu âm tim xác định tăng áp lực động mạch phổi khá chuẩn xác khi áp lực 

động mạch phổi > 30 mmHg. 

2.4. Thông tim phải 

 Thông tim giúp đo trực tiếp áp lực động mạch phổi, áp lực bờ động mạch 

phổi, lưu lượng tim, và những thay đổi của các thông số trên khi gắng sức, dùng 

thuốc giãn mạch và thở oxy.  



 
 

 

2.5. Khí máu động mạch 

Giai đoạn đầu không có gì đặc biệt, giai đoạn sau có tình trạng suy hô hấp 

mạn tính: toan máu, PaCO2 tăng, PaO2 giảm. 

2.6. Xét nghiệm máu 

Đa hồng cầu, tăng hemoglobin và hematocrit. 

2.7. Thăm dò chức năng hô hấp 

Khi tình trạng suy tim xung huyết ổn định. 

III. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT [1] 

1. Suy tim toàn bộ do bệnh van tim mắc phải, bệnh tim bẩm sinh, bệnh cơ tim 

2. Suy tim do suy vành và nhồi máu cơ tim 

3. Hội chứng Pick: viêm màng ngoài tim co thắt 

4. Tim người già: người lớn tuổi, không có tiền sử bệnh phổi mạn tính 

IV. CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN [4] 

1. Co mạch do giảm oxy máu 

Viêm phế quản mạn, béo phì, khó thở khi ngủ, bệnh thần kinh cơ, , bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản. 

2. Tắc nghẽn hệ thống mạch máu phổi: 

Thuyên tắc động mạch phổi, tăng áp động mạch phổi nguyên phát, u trung 

thất. 

3. Bệnh nhu mô phổi do mất diện tích tưới máu:  

Bệnh bụi phổi, giãn phế quản, lao phổi… 

V. ĐIỀU TRỊ [1][3][4][5] 

1. Nguyên tắc điều trị 

- Điều trị suy tim  

- Điều trị nguyên nhân tâm phế mạn 

- Dự phòng tâm phế cấp 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Chế độ ăn uống và nghỉ ngơi 

- Làm việc nhẹ, thích hợp không phải gắng sức. Khi đã có dấu hiệu suy tim phải 



 
 

 

thì nghỉ việc hoàn toàn. 

- Chế độ ăn nhạt. 

2.2. Oxy liệu pháp 

- Mục tiêu duy trì SaO2: 90-92%, pH: 7,36-7,42 (nếu đo được), PaCO2: 40-45 

mmHg. 

- Chỉ định: 

+ PaO2 < 55 mm Hg hoặc SaO2 < 88 mmHg 

+ 55 < PaO2 < 59 mmHg hoặc SaO2: 88 - 89 mmHg kèm thêm một trong các 

biểu hiện của tâm phế mạn, hematocrit > 55%. 

- Cách thực hiện: 

+ Thở oxy liều thấp, dài hạn tại nhà, liều 1-3 lít/phút; kéo dài 18/24 giờ hằng 

ngày. 

+ Nên tiến hành chọn liều oxy thích hợp cho bệnh nhân khi đang nằm viện. 

Bắt đầu với liều thấp 0,5 - 1 lít/phút. Làm lại khí máu sau 1 giờ. 

+ Nếu PaO2 < 60 mmHg (hoặc SaO2 < 90%) và PaCO2 < 45 mmHg: tăng oxy 

thêm 0,5 lít. Điều chỉnh như vậy cho đến khi đạt mục tiêu. 

+ Nếu PaO2 > 60 mmHg (hoặc SaO2: > 92%) và PaCO2 > 45 mmHg: giảm liều 

oxy mỗi 0,5 lít, cho đến khi đạt mục tiêu (SaO2: 90-92%, pH: 7,36-7,42, 

PaCO2 < 45 mmHg). 

- Nếu PaO2 < 60 mmHg (hoặc SaO2 < 90%) và PaCO2 > 45 mmHg: xét chỉ định 

thở máy không xâm nhập (BIPAP). 

2.3. Thông khí nhân tạo trong tâm phế mạn 

2.3.1. Thở máy không xâm nhập 

Chỉ định: 

- 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 lần/phút 

Chống chỉ định 

- 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 

2.3.2. Thông khí xâm nhập 

Chỉ định: 

- Thông khí không xâm nhập thất bại 

- Ngừng thở hay suy hô hấp nguy kịch: Giảm oxy PaO2 < 40mmHg hoặc 

PaO2/FiO2< 200, toan hô hấp nặng( PH < 7,25, tăng CO2 PaCO2 > 60 mmHg) 

- Rối loạn ý thức rõ: Lơ mơ, ngủ gà, hôn mê 

2.4. Thuốc lợi tiểu 

Thuốc lợi tiểu: nên dùng khi có phù chân, gan to, tĩnh mạch cổ nổi. Các thuốc 

lợi tiểu thường dùng: Furosemide tiêm hoặc uống, spironolacton 25mg uống, 

spironolacton + furosemide (Spiromide 20/50) 

2.5. Thuốc trợ tim 

Khi có bằng chứng suy tim chức năng tâm thu thất trái giảm như: Dobutamin 

5-15 mcg/kg/phút, Milrinone bolus 50mcg trong 10 phút và duy trì truyền TM 

0,375 – 0,75 mcg/kg/phút 

2.6. Trích huyết 

Chỉ định hematocrit > 60%, lấy khoảng 300 ml mỗi lần. 

2.7. Điều trị các trường hợp khác 

2.7.1. Khi có đợt bội nhiễm 

Bệnh nhân được chỉ định dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ. Thuốc kháng 

sinh có thể dùng: ampicillin + sulbactam, amoxilin + acid clavulanic, thường dùng 

các cephalosporin thế hệ 3(ceftriaxon, cefoperazol,…) cephalosporin thế hệ 

4(cefepim), có thể dùng cephalosporin thế hệ 1-2 (tùy theo kháng sinh đồ), 

quinolon (levofloxacin), imipenem, colistin 

2.7.2. Tâm phế mạn do các bệnh phổi có rối loạn thông khí tắc nghẽn  

Nên dùng thêm các thuốc corticoid dạng phun hít và thuốc giãn phế quản: 



 
 

 

- Corticoid: 

+ Dạng xịt: beclomethason; budesonid. 

+ Dạng khí dung: budesonid; beclomethason. 

+ Dạng viên: prednisolon; prednison; methylprednison. 

+ Dạng tiêm: depersolon; methylprednison. 

Trong đợt cấp dùng 1 mg/kg/ngày trong 7-10 ngày. 

- Thuốc giãn phế quản: 

+ Các chất cường beta: salbutamol, terbutalin, fenoterol. 

+ Kháng cholinergic: ipratropium, tiotropium. 

+ Methylxanthin: theophyllin, diaphyllin. 

Trong đợt cấp có thể truyền Salbutamol  0,5-2 mg/giờ 

2.7.3. Tâm phế mạn do hen phế quản 

Dùng corticoid dạng phun hít sớm và kéo dài. 

2.7.4. Tâm phế mạn do xơ phổi 

Thường không có ứ trệ CO2, nên chỉ cần thở oxy rộng rãi và cho corticoid. 

2.7.5. Tâm phế mạn do béo phì 

Cho ăn chế độ làm giảm cân. 

2.7.6. Tâm phế mạn do gù vẹo cột sống, dị dạng lồng ngực 

Tập thở, chống bội nhiễm phổi, có thể điều trị chỉnh hình từ sớm. 

2.8. Tập thở 

Làm tăng độ giãn nở của phổi và lồng ngực, tăng thông khí phế nang, nhất 

là thở bằng cơ hoành. 

2.9. Loại bỏ những yếu tố kích thích 

Không hút thuốc lào, thuốc lá, tránh khói, bụi công nghiệp... Ngoài ra, cũng 

cần tìm và điều trị nguyên nhân gây tâm phế mạn. 

3. Tiến triển và biến chứng [4] 

- Viêm phổi nặng 

- Suy hô hấp 

- Rối loạn nhịp tim 



 
 

 

- Tràn khí màng phổi 

- Rối loạn ý thức  

4. Phòng bệnh [4] 

Giữ ấm cơ thể khi thay đổi thời tiết, môi trường sống sạch sẽ, ít khói bụi, 

không hút thuốc lá, thuốc lào. Bệnh nhân có tiền sử bệnh phổi mạn tính cần sử 

dụng thuốc dự phòng thường xuyên, không được bỏ thuốc. 

5. Tiêu chuẩn nhập viện 

Bệnh nhân có chỉ định nhập viện khi có một trong các triệu chứng tâm phế 

mạn như: khó thở, phù 2 chân, tiểu ít, tím môi và đầu chi kèm theo có tiền sử bệnh 

phổi mạn tính, bệnh của hệ thống cơ xương lồng ngực. 

 

BẢNG MÃ ICD BỆNH TÂM PHẾ MẠN 

Bệnh tâm phế mạn ICD 

Bệnh tim do phổi khác I27 

Bệnh tim do phổi đã xác định khác I27.8 
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 CƠN NHỊP NHANH KỊCH PHÁT TRÊN THẤT 

 

 

I. KHÁI NIỆM 

Cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất là một thuật ngữ rộng bao hàm nhiều 

loại rối loạn nhịp nhanh có cơ chế và nguồn gốc khác nhau. Trước đây một cơn 

tim nhanh QRS hẹp, đều, xuất hiện đột ngột ở một người không có bệnh tim thực 

tổn được gọi là bệnh Bouveret.Ngày nay với những tiến bộ của thăm dò điện sinh 

lý học người ta đã hiểu được các cơ chế gây ra các cơn nhịp nhanh và từ đó đưa 

ra các cách phân loại cơn nhịp nhanh trên thất cũng như phương pháp điều trị hiệu 

quả nhất [1][2]. 

II. CHẨN ĐOÁN 

1 Lâm sàng 

Lâm sàng phụ thuộc vào tần số nhịp nhanh, huyết áp và kết quả tưới máu 

tổ chức, các bệnh đi kèm và sự nhạy cảm của bệnh nhân. Có thể có triệu chứng 

sau: 

- Đánh trống ngực [1]. 

- Ngất hoặc gần ngất. 

- Đầu óc quay cuồng hay chóng mặt. 

- Toát mồ hôi. 

- Đau ngực. 

- Khó thở. 

- Bệnh nhân thường trong trạng thái hoảng sợ, lo lắng. 

- Nhịp nhanh đôi khi là dấu hiệu duy nhất ở bênh nhân khỏe mạnh và dự trữ huyết 

động tốt [3]. 

- Bệnh nhân có dự trữ huyết động kém có thể có khó thở nhanh và tụt huyết áp, 

ran ở phổi, tiếng tim T3 và tĩnh mạch cổ nổi. 

2. Cận lâm sàng 



 
 

 

2.1. Điện tâm đồ 

Cần thực hiện ngay khi có thể. Phân tích ECG cho phép xác định nhịp nhanh 

và phân loại các loại nhịp nhanh trên thất gồm: 

2.1.1. Các nhận định chung dấu hiệu ECG của nhịp nhanh trên thất [2] 

- Cơn tim nhanh thường khởi phát và kết thúc đột ngột, cơn có thể từ vài giây, 

vài phút đến nhiều giờ, nhiều ngày [1]. 

- Cơn thường được khởi phát do một ngoại tâm thu nhĩ hoặc ngoại tâm thu thất. 

- Tần số tim thường từ 140 - 250 nhịp/phút, rất đều. 

- Sóng P: 

+ Hình dạng: thường khác với P cơ sở. Trừ nhịp nhanh vào lại tại nút xoang. 

+ P âm ở D2 D3 aVF (nhịp nhanh vào lại nút nhĩ thất) 

+ Vị trí: sóng P có thể không nhìn thấy vì chồng lên phức bộ QRS và bị che 

khuất trong phức bộ QRS. Sóng P trong một số trường hợp nhô ra ở phần 

cuối của phức bộ QRS tạo ra hình ảnh “giả sóng r’” ở V1 và “giả sóng s’” ở 

D2, D3, aVF, làm trông giống hình ảnh blốc nhánh phải không hoàn toàn 

(trong AVNRT) [2]. 

+ Sóng P có thể tách khỏi QRS và đi sau QRS, rơi vào đoạn ST với RP < PR 

(AVRT do dường phụ nhĩ - thất và vòng vào lại chiều xuôi). 

- Phức bộ QRS: Trong cơn nhịp nhanh thường hẹp < 0.12giây, có hình dạng 

giống QRS cơ sở lúc nhịp xoang. Tuy nhiên những trường hợp sau QRS giãn 

rộng: 

+ Có blốc nhánh từ trước. 

+ Nhịp nhanh trên thất có dẫn truyền lệch hướng. 

2.1.2. Nhịp nhanh vào lại tại nút nhĩ thất (AVNRT) [3][4] 

- Tần số 150-200/phút. 

- Sóng P lẫn vào trong QRS hay ngay sau QRS. 

- Khoảng RP ngắn trong nhịp nhanh vào lại tại nút nhĩ thất điển hình và RP dài 

trong nhịp nhanh vào lại tại nút nhĩ thất không điển hình. 

2.1.3. Nhịp nhanh vào lại nhĩ thất (AVRT) 



 
 

 

- Đặc trưng bằng đường phụ ngoài nút nối với nhĩ và thất. 

- Có sóng delta trong quá trình nhịp xoang nếu có dẫn truyền xuôi qua đường phụ, 

đưa đến chẩn đoán hội chứng Wolff-Parkinson-White (WPW). 

- Sóng delta không có trong orthodromic AVRT, loại này thường gặp nhất ở các 

bệnh nhân WPW (chiếm 90% loạn nhịp này) tần số 150-250/phút, QRS hẹp trong 

dạng nhịp nhanh thể orthodromic. 

- Có sóng delta làm QRS rộng trong dạng nhịp nhanh thể antidromic (10%). 

- Sau khi kết thúc cơn nhịp nhanh cần đo ECG trong nhịp xoang để sàng lọc hội 

chứng WPW. 

2.1.4. Nhịp nhanh nhĩ đa ổ (MAT) 

- Nhịp nhanh > 100 ck/ph. 

- Có ≥ 3 sóng P có hình dạng và PR khác nhau. 

- Thường hay gặp ở các bệnh nhân có bệnh phế quản tắc nghẽn mãn tính. 

- Có thể sử dụng theophyllin là yếu tố thúc đẩy. 

2.2. Xét nghiệm khác 

- CK-MB, TnI, có thể Pro- BNP. 

- Điện giải đồ 

- Công thức máu 

- TSH, T3, T4, T4 tự do 

- Nồng độ digoxin máu. 

- Chụp X- quang ngực thẳng 

- Siêu âm tim Doppler màu 

- Holter ECG trong trường hợp chưa phân định được cơn nhịp nhanh hoặc cần 

thêm các bằng chứng về rối loạn nhịp khác. 

III. - Thăm dò điện sinh lý tim : giúp chẩn đoán cơ chế nhịp nhanh trên thất, vị 

trí con đường phụ và vòng vào lại. Thường làm kết hợp với quá trình can thiệp 

điện sinh lý như loại trừ các đường phụ và các ổ loạn nhịp bằng năng lượng tần 

số radio (RFA). 

IV. ĐIỀU TRỊ 



 
 

 

Nguyên tắc điều trị: 

- Điều trị cắt cơn nhịp nhanh  

- Điều trị duy trì dự phòng cơn nhịp nhanh tái phát 

- Điều trị nguyên nhân gây cơn nhịp nhanh 

1. Điều trị nội khoa 

1.1 Điều trị cấp cứu cắt cơn nhịp nhanh 

1.1.1 Trường hợp nhịp nhanh trên thất có huyết động không ổn định [2] 

Bệnh nhân có tụt huyết áp: huyết áp tâm thu <90mmHg. Trường hợp bệnh 

nhân có tăng huyết áp, huyết áp tâm thu giảm > 40 mmHg so với huyết áp trước 

cơn được coi như rối loạn huyết động. 

- Rối loạn tri giác, co giật. 

- Chân tay lạnh. 

- Đau thắt ngực. 

- Phù phổi cấp. 

→ Chuyển nhịp bằng sốc điện đồng bộ ngay: năng lượng khởi đầu 50 J đến 100 

J. 

1.1.2. Trường hợp huyết động ổn định [1][2] 

Việc điều trị cấp cứu được thực hiện theo các bước, gồm: 

Các thủ thuật cường phế vị: 

- Xoa xoang cảnh: 

+ Không thực hiện nếu bệnh nhân: có ngất xoang cảnh, có tiền sử tai biến mạch 

máu não thoáng qua, bệnh lý động mạch cảnh, người vừa có nhồi máu cơ tim 

trước đó 6 tháng và > 65 tuổi. 

+ Bệnh nhân nằm ngửa, quay mặt về đối bên, xoa nhẹ nhàng từng bên từ 10-

20s, sau đó chuyển sang bên kia. 

+ Không nên tiến hành xoa đồng thời hai bên. 

- Nghiệm pháp Valsalva: 

+ Hít thở thật sâu, rồi thở ra thật mạnh, trong khi không cho khí ra ngoài bằng 

đóng nắp thanh môn. Thủ thuật này có thể làm bằng cách cho bệnh nhân thổi 

http://khamgiodau.com/tin-tuc/cap-cuu.html


 
 

 

thật nhanh và mạnh vào đầu ống cao su của máy đo huyết áp đồng hồ sau khi 

bỏ quả bơm ra và buộc chặt băng quấn của máy đo. Thổi khi kim chỉ áp lực 

lên trên 40 mmHg là đạt yêu cầu. 

+ Tác dụng của xoa xoang cảnh và Valsava sẽ tăng nếu bệnh nhân đã được dùng 

digitalis và các thuốc chống loạn nhịp khác trước đó. 

+ Các thủ thuật như ấn nhãn cầu: nuốt một miếng bánh to, chúng tôi khuyên 

không nên làm. 

+ Trong quá trình trên cần theo dõi trên monitoring điện tâm đồ, ghi lại hoặc 

nghe tim để xử lý các trường hợp nhịp quá chậm hoặc vô tâm thu sau cơn nhịp 

nhanh, khi cần đấm vào trước tim để kích thích tim đập trở lại tránh cơn ngừng 

kéo dài và cho các thông tin để xác định chẩn đoán. 

Các thuốc cắt cơn [1][2] 

Adenosin: là một thuốc có tác dụng gây cường phế vị mạnh, làm chậm dẫn truyền, 

gây blốc ở nút nhĩ thất phá vỡ được vòng vào lại cắt được cơn nhanh trên thất: 

- Thuốc có nửa đời sống rất ngắn < 10s và thải trừ hoàn toàn khỏi huyết tương 

trong 30s nên phải tiêm tĩnh mạch thật nhanh (1-2s). 

- Thuốc có thể gây ngừng tim ngắn vài giây hoặc nhịp chậm sau khi cắt cơn. 

- Tác dụng phụ: gây cảm giác bồn chồn khó chịu. 

- Liều lượng: 

+ Tiêm tĩnh mạch 1 ống - 6mg. 

+ Nếu không kết quả sau 2-3 phút tiêm liều thứ 2 hoặc thứ 3 là 12mg. Nếu sau 

3 liều không kết quả thì chuyển thuốc khác. 

- Nên chuẩn bị atropin để đề phòng nhịp quá chậm (0,5-1mg tiêm TM). 

- Chống chỉ định: 

+ Những trường hợp có hội chứng nút xoang bệnh lý. 

+ Những trường hợp đã dùng các thuốc ức chế nút xoang hoặc nút Tawara. 

+ Chống chỉ định tuyệt đối ở bệnh nhân hen phế quản. 

+ Nếu sau khi tiêm bệnh nhân có vô tâm thu trên monitor hoặc ngất cần đấm 

mạnh vào vùng trước xương ức cho tim đập trở lại. 



 
 

 

Verapamil (Isoptin - ống 5mg): tiêm tĩnh mạch chậm trong 2-3phút, liều lượng: 

2,5mg/lần, nếu cần thiết có thể tiêm thêm các liều 2,5mg/lần sau 15 -30phút, khi 

tình trạng huyết động ổn định. 

- Verapamil làm giảm sức co bóp cơ tim rất mạnh nên chỉ dùng cho những trường 

hợp chức năng tim tốt và huyết động ổn định. 

- Chống chỉ định: 

+ Suy tim. 

+ Huyết áp thấp. 

+ Tiền sử có hội chứng nhịp nhanh chậm. 

+ Nhịp nhanh vào lại nhĩ thất chiều ngược (hội chứng WPW điển hình). 

Diltiazem: liều 0,25mg/kg, tĩnh mạch chậm. Thuốc này ức chế sự co bóp cơ tim 

ít hơn Verapamil. Nếu liều trên không cắt được cơn có thể cho liều 0,35mg/kg sau 

15-30 phút nếu cần thiết và sau đó truyền 5-15mg/giờ. 

- Chống chỉ định: Tương tự như Verapamil Chẹn beta giao cảm: 

Amiodanone (biệt dược: Cordarone, Sedacorone... ống 150mg). 

- Tiêm tĩnh mạch chậm: trong trường hợp cần cắt cơn nhanh, nhưng chỉ dùng khi 

chức năng tim còn tốt, huyết động ổn định. 

- Thông thường và an toàn: pha 1 ống (150mg) + 20ml (bơm tiêm điện) đến 50 

ml (không có bơm tiêm điện) huyết thanh đẳng trương truyền tĩnh mạch chậm 

trong 10 phút đến 15 phút. 

- Truyền tĩnh mạch: 2 ống liều 5mg/kg. ở người lớn thường dùng 2 ống (300mg) 

pha trong 100-150ml huyết thanh đẳng trương truyền TM nhanh trong khoảng 60 

phút. Không nên pha nồng độ thấp và truyền chậm vì hiệu quả cắt cơn thấp. 

- Tuy ít làm giảm sức co bóp cơ tim nhưng do dùng tiêm tĩnh mạch chậm hoặc 

truyền nhanh có thể một số trường hợp hạ huyết áp nên cần theo dõi huyết động 

khi sử dụng Cordarone đường tĩnh mạch. 

Dronedarone: tương tự như amiodarone nhưng không gây độc với gan, thận. 

- Chống chỉ định: suy tim nặng. 

- Liều dùng 400mg/12giờ. 



 
 

 

Digitalis: là thuốc có hiệu quả và an toàn nhưng cần mất vài giờ để có tác dụng. 

- Liều lượng: Digoxin 0,5mg; Isolanide, Cedilanide 0,4mg tiêm tĩnh mạch, sau 4-

6 giờ có thể cho lại nếu cần hoặc sau đó 0,25 - 0,125mg cứ 2-4h/lần. Tổng liều 1- 

1,25mg/ngày. 

- Với trẻ nhỏ nên dùng digitalis trước tiên nếu như các thủ thuật cường phế vị thất 

bại. 

- Nên dùng digitalis trong trường hợp cơn tim nhanh có kèm suy tim Amiodarone, 

Ibutinide, Procainamide (TM), Flecainide (TM) là những 

thuốc được lựa chọn trong nhịp nhanh trên thất tiền kích thích. 

Các biện pháp cắt cơn nhịp nhanh trên thất khác [2][4] 

Tạo nhịp 

Thường được chỉ định khi các biện pháp trên không hiệu quả. Máy tạo nhịp phát 

ra một loạt các xung động với mục đích một trong các xung động đó xâm nhập 

được vào vòng vào lại và như vậy sẽ phá vỡ vòng vào lại làm cắt được cơn tim 

nhanh. Tạo nhịp cắt cơn tim nhanh trên thất có thể: 

- Tạo nhịp vượt tần số. 

- Tạo nhịp dưới tần số. 

- Tạo nhịp qua thực quản hoặc trong buồng tim. 

Sốc điện chuyển nhịp 

Được chỉ định khi: 

- Các cơn tim nhanh trên thất có huyết động không ổn định cần phải cắt cơn 

ngay. 

- Các thuốc adenosin, verapamil có chống chỉ định hoặc không có hiệu quả. 

- Các biện pháp và thuốc khác không hiệu quả. 

- Liều điện: bắt đầu 50 - 100J, khi cần sẽ tăng liều điện. 

- Sốc đồng bộ. 

- Không sốc điện nếu có nhiễm độc digitalis hoặc nhịp nhanh nhĩ bị blốc nghi do 

ngộ độc digitalis. 

2. Điều trị can thiệp bằng năng lượng sóng cao tần RF [3][4] 



 
 

 

Điều trị nhịp nhanh trên thất bằng sóng Radio frequency (RF) là một 

phương pháp điều trị can thiệp tim mạch hiện đại, ưu việt mà các phương pháp 

điều trị khác như dùng thuốc hay phẫu thuật không thể đạt được hiệu quả tối ưu. 

Tỷ lệ điều trị thành công nhịp nhanh trên thất bằng sóng RF khoảng 90 – 98%, 

khoảng 80 – 90% đối với nhịp nhanh nhĩ và cuồng nhĩ 

3. Biến chứng 

- Biến chứng cấp tính: rối loạn huyết động dẫn đến sốc.  

- Biến chứng mạn: có thể gây bệnh cơ tim do nhịp nhanh, giãn lớn tim và suy tim. 

Điều trị vẫn là điều trị loạn nhịp kết hợp với điều trị triệu chứng suy tim. 

IV. TIÊN LƯỢNG VÀ PHÒNG NGỪA 

- Tiên lượng của SVT ngày nay đã thay đổi nhờ tiến bộ của thuốc và điều trị điện 

sinh lý can thiệp. 

- Kỹ thuật chẩn đoán và loại bỏ các đường bất thường, cũng như các ổ gây ra loạn 

nhịp bằng năng lượng tần số radio qua catheter đã giải quyết khỏi với tỷ lệ khá 

cao từ 70 đến trên 90%. 

- Phường ngừa trên hai phương diện: 

+ Loại trừ các yếu tố nguy cơ  

+ Uống thuốc chống tái phát. 

V. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

 Tất cả các bệnh nhân có cơn nhịp nhanh đều có chỉ định nhập viện. 

 

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

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 I47.9 Nhịp nhanh kịch phát, không đặt hiệu  

2 I47 Nhịp nhanh kịch phát  

3 I47.2 Nhịp nhanh thất  

4 I47.0 Loạn nhịp thất do cơ chế vòng váo lại  

5 I47.1 Nhịp nhanh trên thất  

6 I49 Loạn nhịp tim khác  



 
 

 

7 I49.0 Rung thất và cuồng thất  

8 I49.4 Khử cực sớm khác và khồng xác định  

9 I49.2 Khử cực sớm vùng bộ nối  

10 I49.5 Hội chứng suy nút xoang  

11 I49.8 Loạn nhịp tim xác định khác  

12 I49.9 Rối loạn nhịp tim, không đặc hiệu  

13 I48 Rung nhĩ và cuồng nhĩ  

14 I48.0 Rung nhĩ kịch phát  

15 I45 Rối loạn dẫn truyền khác  

16 I45.6 Hội chứng kích thích sớm( hội chứng tiền kích 

thích) 
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HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP KHÔNG CÓ ST CHÊNH LÊN 

(NMCT KHÔNG ST CHÊNH LÊN VÀ ĐTN KHÔNG ỔN ĐỊNH) 

 

I. KHÁI NIỆM 

Nhồi máu cơ tim (NMCT) là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây 

nhập viện và tử vong hiện nay trên thế giới. Hơn 50% bệnh nhân NMCT cấp tử 

vong trong vòng một giờ đầu trước khi được đưa đến bệnh viện. 1/3 các trường 

hợp nhập viện trong bệnh cảnh hội chứng vành cấp là NMCT cấp có ST chênh 

lên. Nếu không được điều trị, 30% bệnh nhân sẽ tử vong nhưng nếu được điều trị, 

tỉ lệ tử vong giảm còn 6 – 10%; nếu có biến chứng cơ học thì tỉ lệ tử vong lên đến 

hơn 90%. Do đó, NMCT cấp là một bệnh cảnh cấp cứu cần được chẩn đoán sớm 

và điều trị tích cực, kịp thời.  

Theo định nghĩa toàn cầu lần thứ tư: thuật ngữ nhồi máu cơ tim được sử 

dụng khi có tình trạng tổn thương cơ tim cấp với bằng chứng lâm sàng của thiếu 

máu cơ tim cục bộ cấp và sự tăng troponin với ít nhất một giá trị trên bách phân 

vị thứ 99, kèm theo ít nhất một trong các yếu tố sau:  

- Triệu chứng cơ năng của thiếu máu cơ tim cục bộ.  

- Thay đổi điện tâm đồ (ĐTĐ) kiểu thiếu máu cục bộ mới.  

- Có sóng Q bệnh lý. - Có bằng chứng hình ảnh mới của cơ tim mất chức năng 

sống hoặc rối loạn vận động vùng trong bệnh cảnh phù hợp với thiếu máu cục 

bộ.  

- Ghi nhận có huyết khối động mạch vành khi chụp mạch vành hoặc khi tử thiết. 

[3,4] 

II. NGUYÊN NHÂN  

Cơ chế của HCMVCKSTCL là sự không ổn định của mảng xơ vữa và mảng 

này bị nứt vỡ ra. Sự nứt vỡ ra của mảng xơ vữa cũng gặp trong NMCT cấp, tuy 

nhiên mức độ và diễn biến có khác nhau. Nếu sự nứt vỡ là lớn và hình thành máu 

đông ồ ạt lấp toàn bộ lòng mạch sẽ dẫn đến NMCT xuyên thành, hay NMCT có 



 
 

 

ST chênh lên. Nếu sự nứt vỡ nhỏ hơn và cục máu đông này chƣa dẫn đến tắc hoàn 

toàn ĐMV thì đó là HCMVCKSTCL và NMCT không sóng Q. Bên cạnh đó, các 

cơ chế về sự di chuyển của huyết khối nhỏ đến tắc vi mạch phía sau và sự co thắt 

càng làm cho tình trạng thiếu máu cơ tim thêm trầm trọng. Tuy nhiên, 

HCMVCKSTCL có thể diễn biến nặng và biến thành NMCT thực sự.  

Sự hình thành cục máu đông: khi mảng xơ vữa bị vỡ, lớp dƣới nội mạc 

đƣợc lộ ra và tiếp xúc với tiểu cầu, dẫn đến hoạt hoá các thụ thể GP IIb/IIIa trên 

bề mặt tiểu cầu và hoạt hoá quá trình ngưng kết của tiểu cầu. Thêm vào đó, đám 

tiểu cầu ngƣng kết này sẽ giải phóng ra một loạt các chất trung gian làm co mạch 

và hình thành nhanh hơn cục máu đông.  

Hậu quả của các hiện tượng trên là làm giảm nghiêm trọng và nhanh chóng 

dòng máu tới vùng cơ tim do ĐMV đó nuôi dưỡng, và biểu hiện trên lâm sàng là 

cơn đau ngực không ổn định, trên điện tim đồ có thể là hình ảnh thiếu máu cơ tim 

cấp với ST chênh xuống hoặc T âm nhọn, các men tim loại Troponin có thể tăng 

khi có thiếu máu cơ tim nhiều gây hoại tử vùng cơ tim xa và không phải là xuyên 

thành, khi có tăng cả men CK - MB thì có thể gọi là NMCT không có sóng Q. 

Trong thực tế một số yếu tố sau có thể làm nặng bệnh hơn: sốt, tăng huyết áp 

nhiều, rối loạn nhịp tim, cường giáp. [3] 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định  

1.1. Lâm sàng  

1.1.1. Triệu chứng cơ năng 

Triệu chứng điển hình là đau ngực kiểu động mạch vành: đau thắt (bóp) 

nghẹt sau xương ức, có thể lan lên vai trái, lên cằm, lên cả hai vai, cơn đau thường 

xuất hiện sau một gắng sức nhưng đau có thể xảy ra cả trong khi nghỉ, có một số 

trường hợp bệnh nhân không rõ triệu chứng đau mà chỉ là cảm giác tức nặng khó 

thở (đau thầm lặng)... 

1.1.2. Khám lâm sàng 



 
 

 

- Khám lâm sàng giúp chẩn đoán phân biệt với các bệnh như viêm màng ngoài 

tim, viêm phế quản, viêm khớp ức sườn, các bệnh tim thực tổn kèm theo... 

- Phát hiện các triệu chứng của suy tim, tiếng T3, hở van tim... 

1.2. Cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán xác định 

1.2.1. Điện tim đồ 

- Trong cơn đau có thể thấy sự biến đổi của đoạn ST; thường gặp nhất là đoạn 

ST chênh xuống (nhất là kiểu dốc xuống), T âm nhọn, đảo chiều, ST có thể 

chênh lên thoáng qua. Nếu ST chênh lên bền vững hoặc mới có xuất hiện bloc 

nhánh trái thì ta cần phải nghĩ đến NMCT. 

- Có tới trên 20% bệnh nhân không có thay đổi tức thời trên ĐTĐ, nên làm ĐTĐ 

nhiều lần trong quá trình theo dõi và điều trị. 

1.2.2. Các chất chỉ điểm sinh học cơ tim: 

Các chất chỉ điểm sinh học cơ tim thường được dùng để chẩn đoán, phân 

tầng nguy cơ và theo dõi là CK, CK-MB, Troponin T hoặc I. Tốt nhất là các xét 

nghiệm siêu nhạy (như TroponinT hs hoặc I hs). Xét nghiệm chất chỉ điểm sinh 

học cơ tim được tiến hành nhiều lần để đánh giá động học và diễn biến của bệnh. 

1.2.3. Siêu âm tim 

Siêu âm tim giúp đánh giá rối loạn vận động vùng (nếu có), đánh giá chức 

năng thất trái (đặc biệt sau NMCT) và các bệnh lý thực tổn van tim kèm theo hoặc 

giúp cho việc chẩn đoán phân biệt (với các nguyên nhân gây đau ngực khác). 

Trong những trường hợp bệnh nhân có biến đổi điện tim, triệu chứng hoặc diễn 

biến bất thường có thể làm siêu âm tim nhiều lần để đánh giá diễn biến, hoặc để 

đánh giá tiến triển của bệnh sau can thiệp mạch vành. 

1.2.4. Các nghiệm pháp gắng sức (điện tâm đồ, siêu âm tim gắng sức) 

Cần chú ý là khi đã có chẩn đoán chắc chắn là HCMVCKSTCL thì không 

có chỉ định làm các nghiệm pháp gắng sức do tính chất bất ổn của bệnh. Các 

nghiệm pháp này chỉ đặt ra khi bệnh nhân ở nhóm nguy cơ thấp, lâm sàng không 

điển hình, không có thay đổi trên ĐTĐ và đã điều trị ổn định. 

1.2.5. Chụp động mạch vành 



 
 

 

Vì mục đích của chụp ĐMV là để can thiệp ĐMV nếu có thể (xem phần điều 

trị), do vậy, chụp động mạch vành trong HCMVCKSTCL được chỉ định ở nhóm 

bệnh nhân có nguy cơ rất cao, cao hoặc vừa. Thời gian chỉ định chụp tùy mức độ 

phân tầng nguy cơ. [3] 

2. Chẩn đoán phân biệt  

Chẩn đoán phân biệt của HCMVC không ST chênh lên chính là chẩn đoán 

các nguyên nhân đau ngực cấp: 

- Nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên (xem thêm phần chẩn đoán và điều trị 

NMCT có ST chênh lên phía sau). 

- Tách thành động mạch chủ: đau ngực sâu, lan sau lưng, kéo dài; chụp CT cho 

phép chẩn đoán xác định... 

- Nhồi máu phổi: có thể ho ra máu; nhịp tim nhanh, khó thở, điện tim có thể thấy 

hình ảnh S1Q3; D-Dimer tăng; chụp CT cho phép chẩn đoán xác định. 

- Viêm màng tim, tràn dịch màng tim: đau rát bỏng, liên tục, thay đổi theo hô 

hấp; điện tim có thể thay đổi theo giai đoạn, ST chênh lên đồng hướng ở các 

chuyển đạo cả trước tim và ngoại vi; siêu âm tim cho phép chẩn đoán xác định, 

chụp cắt lớp vi tính giúp chẩn đoán xác định và tìm một số nguyên nhân gây 

bệnh... 

- Các nguyên nhân đau ngực do thành ngực: viêm khớp ức sườn; thần kinh liên 

sườn...  

- Tràn khí màng phổi cấp: chụp XQ ngực và chụp cắt lớp vi tính để chẩn đoán 

xác định. 

- Tràn dịch mảng phổi, viêm màng phổi... :chụp XQ ngực và chụp cắt lớp vi tính 

để chẩn đoán xác định. 

- Bệnh lý dạ dày, tiêu hóa: đặc biệt là hội chứng trào ngược dạ dày thực quản... 

chẩn đoán phân biệt dựa vào nội soi dạ dày hoặc chụp cắt lớp ổ bụng. [3] 

3. Cận lâm sàng để phục vụ chẩn đoán nguyên nhân, theo dõi điều trị và tiên 

lượng bệnh 



 
 

 

Các xét nghiệm sau đây có thể được chỉ định để chẩn đoán nguyên nhân, 

điều trị, theo dõi các biến chứng và tiên lượng bệnh: 

- 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, 

Cholesterol, Triglycerid, LDL – cho, HDL – cho, Pro-BNP, protein, albumin.... 

- Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu. 

- Chẩn đoán hình ảnh: Chụp Xquang ngực, siêu âm màng phổi để loại trừ bệnh 

cảnh tràn khí, tràn dịch màng phổi. Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực để chẩn đoán 

phân biệt với bệnh U phổi, viêm phổi ... Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ để 

chẩn đoán phân biệt với phình tách động mạch chủ... Chụp cắt lớp vi tính hệ 

động mạch phổi để chẩn đoán phân biệt bệnh cảnh nhồi máu phổi ... Siêu âm ổ 

bụng, chụp cắt lớp vi tính ổ bụng, nội soi dạ dày giúp chẩn đoán phân biệt các 

trường hợp bệnh lý đường tiêu hóa có triệu chứng giống HCMV cấp. 

- Chụp động mạch vành qua da giúp chẩn đoán xác định và can thiệp ĐMV nếu 

có chỉ định. 

- Holter huyết áp, holter điện tim. 

- Xạ hình tưới máu cơ tim: Đánh giá sống còn cơ tim để giúp tiên lượng bệnh và 

lựa chọn chiến lược điều trị. 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Nguyên tắc điều trị 

- Điều trị nội khoa: Kháng tiểu cầu, statin, các thuốc chống đông...., chiến lược 

điều trị nội khoa duy trì sau khi ra viện. 

- Điều trị tái tưới máu: Can thiệp động mạch vành, mổ bắc cầu chủ vành... 

- Điều trị các bệnh kèm theo hoặc biến chứng của bệnh: suy tim, viêm phổi, rối 

loạn nhịp tim.... [1,3] 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Sử dụng các thuốc chống ngưng kết tiểu cầu  



 
 

 

Phối hợp hai loại: aspirin và một trong các thuốc ức chế thụ thể P2Y12 (chiến 

lược sử dụng kháng tiểu cầu kép hay DAPT): 

- Aspirin: liều nạp ngay 150 - 300 mg, sau đó duy trì 75 - 100 mg/ngày (nên dùng 

liều 81 mg/ngày). 

- Các thuốc chống ngưng kết tiểu cầu thuộc nhóm ức chế thụ thể P2Y12 của tiểu 

cầu: Hiện nay có ba thuốc nhóm này được khuyến cáo dùng: 

+ Ticagrelor: không phụ thuộc vào thuốc nào thuộc nhóm này đã được sử dụng 

trước đó với liều nạp 180 mg sau đó dùng liều 90 mg x 2 lần trong ngày. Biệt 

dược thường được dùng: Brillinta 90mg 

+ Prasugrel với những BN chưa sử dụng các thuốc ức chế P2Y12 và đang chuẩn 

bị làm can thiệp ĐMV qua da (60 mg liều nạp, 10 mg hàng ngày). 

+ Clopidogrel (600 mg liều nạp, 75 mg hàng ngày). Biệt dược thường được sử 

dụng: Plavix 75mg, 300mg. [1,3] 

2.2. Các thuốc chống đông  

Lựa chọn được một trong các thuốc sau: 

- Enoxaparin (Heparin trọng lượng phân tử thấp): nên được ưu tiên lựa chọn, 

tiêm dưới da trong thời gian nằm viện cho đến khi PCI được tiến hành. Liều 

thường dùng là 1 mg/kg tiêm dưới da (TDD) mỗi 12 giờ, giảm nửa liều ở bệnh 

nhân có suy thận với MLCT <30mL/phút. Biệt dược thường được sử dụng là 

Lovenox. 

- Bivalirudin (thuốc ức chế trực tiếp thrombin): được cho đến khi tiến hành chụp 

mạch chẩn đoán hoặc PCI ở những BN chỉ được điều trị can thiệp sớm. Liều 

nạp 0,10 mg/kg, liều nạp tiếp theo 0.25 mg/kg/h. 

- Fondaparinux (thuốc ức chế chọn lọc yếu tố Xa): TDD trong thời gian nằm viện 

cho đến khi tiến hành PCI. 2,5 mg TDD hàng ngày. Chú ý khi can thiệp ĐMV 

cần cho heparin đầy đủ tránh huyết khối ống thông. 

- Heparin không phân đoạn: tiêm TM trong 48 giờ hoặc cho đến khi tiến hành 

PCI. Liều nạp đầu 60 IU/ kg (tối đa 4000 IU) với liều truyền đầu tiên 12 IU/kg/h 

(tối đa 1000 IU). [1,3] 



 
 

 

2.3. Các thuốc ức chế thụ thể Glycoprotein Ilb/IIIa của tiểu cầu 

Các loại thuốc và liều dùng: 2 loại loại hiện nay đang được dùng phổ biến: 

- Eptifibatid (Intergrilin): Liều dùng tấn công 180 mcg/kg tiêm thẳng TM sau đó 

truyền TM 1,3 - 2,0 mcg/phút trong 12 giờ tiếp theo. 

- Tirofiban (Aggrastat): Liều dùng tấn công 0,6 mcg/kg/phút truyền TM trong 30 

phút sau đó truyền TM 0,15 mcg/kg/phút trong 12 -24 giờ tiếp theo. [1,3] 

2.4. Các biện pháp, thuốc điều trị nội khoa khác kèm theo 

- Thở Oxy khi độ bão hòa Oxy giảm, suy hô hấp, hoặc khi có các đặc điểm nguy 

cơ cao bị thiếu Oxy máu. 

- Nitroglycerin: Sử dụng Nitroglycerin dưới lưỡi mỗi 5 phút x 3 lần cho đau ngực 

liên tục do thiếu máu cơ tim và sau đó nên dùng Nitroglycerin đường tĩnh mạch 

nếu bệnh nhân có biểu hiện thiếu máu cơ tim kéo dài, tăng huyết áp, suy tim, 

đau ngực nhiều, phù phổi cấp, hoặc không có nitroglycerin đường dưới lưỡi.  

- Giảm đau: Morphin Sulfate tiêm TM để giảm đau ngực. 

- Thuốc chẹn beta giao cảm (BB): Nên sử dụng thuốc BB đường uống trong vòng 

24 giờ nếu không có tình trạng suy tim cấp, tình trạng cung lượng thấp; nguy 

cơ bị sốc tim hoặc các chống chỉ định khác. Các thuốc BB được khuyến cáo sử 

dụng là Metoprolol, Carvedilol hoặc Bisoprolol. 

- Các thuốc chẹn kênh calci (CCB): Điều trị khởi đầu bằng CCB nhóm 

Nondihydropyridine với trường hợp thiếu máu cơ tim tái phát và chống chỉ định 

với thuốc BB ở những BN không có rối loạn chức năng thất trái, không có tăng 

nguy cơ bị sốc tim PR > 0,24 giây hoặc block nhĩ thất độ 2-3 không có máy tạo 

nhịp. CCB loại tác động kéo dài được khuyến cáo ưu tiên ở nhóm có co thắt 

ĐMV.  

- Thuốc ức chế hệ renin - angiotensin - aldosteron (ức chế men chuyển hoặc ức 

chế thụ thể AT1): nên được bắt đầu sử dụng và kéo dài vô hạn ở tất cả các bệnh 

nhân có phân số tống máu thất trái giảm và ở những BN có tăng HA, đái tháo 

đường hoặc bệnh thận mạn ổn định, trừ khi có chống chỉ định.  



 
 

 

- Thuốc lợi tiểu: Thuốc kháng Aldosterone được khuyến cáo sử dụng ở những 

BN sau NMCT không có rối loạn chức năng thận đáng kể như: (Creatinine >2,5 

mg/dL ở nam hoặc > 2,0 mg/dL ở nữ) hoặc tăng Kali máu (Kali >5,0 mEg/L), 

những BN đang sử dụng thuốc ƯCMC và BB liều điều trị và có phân số tống 

máu thất trái giảm, đái tháo đường, hoặc suy tim. Nhóm thuốc lợi tiểu quai chỉ 

định khi bệnh nhân đang có tình trạng suy tim, phù phổi cấp. 

- Điều trị rối loạn lipid máu: Bắt đầu hoặc tiếp tục sử dụng liệu pháp điều trị 

Statin tích cực cường độ cao ở những BN không có chống chỉ định bất kể nồng 

độ LDL cholesterol trước đó như thế nào. Statin cường độ cao nên sử dụng là 

atorvastatin (40-80 mg) hoặc rosuvastatin (20- 40 mg). Biệt dược thường được 

sử dụng là Lipitor và crestor. 

- Tăng sức bền tế bào cơ tim, tăng tuần hoàn tại cơ tim: FDP (Fructose-1,6-

Diphosphate Trisodium): Liều dùng hàng ngày thay đổi từ 70mg bột thuốc/kg 

thể trọng tới 160mg bột thuốc/kg thể trọng (người lớn từ 1-2 lọ FDP 5g/ngày). 

- Một số thuốc điều trị khác: PPI giúp giảm nguy cơ xuất huyết. Có thể lựa chọn 

Omeprazol, Pantoprazol, Esomeprazol .... [1,3] 

2.5. Can thiệp động mạch vành  

- Tổn thương gây hẹp ≥ 70% lòng mạch và có giải phẫu phù hợp với đặt stent 

động mạch vành. 

- Tổn thương bóc tách lòng động mạch vành có triệu chứng lâm sàng hoặc ảnh 

hưởng tới dòng chảy động mạch vành. 

- Tổn thương hẹp từ 50 – 70% lòng động mạch vành mà có bằng chứng thiếu 

máu như nghiệm pháp gắng sức, xạ hình tưới máu cơ tim.  

- Tổn thương hẹp động mạch vành có FFR < 0.75. [3] 

2.6. Phẫu thuật cầu nối chủ - vành  

- Tổn thương nhiều nhánh ĐMV mà đoạn xa còn tốt, không phù hợp với can 

thiệp động mạch vành. 

- Tổn thương thân chung ĐMV trái mức độ nặng không phù hợp với can thiệp 

động mạch vành. 



 
 

 

- Các tổn thương quá phức tạp (vôi hóa, xoắn vặn, gập góc, chỗ chia nhánh...) 

mà việc can thiệp nong hoặc đặt stent không khả thi hoặc lợi ích không tốt.  

- Thất bại khi can thiệp. [3] 

2.7. Điều trị lâu dài lúc ra viện và sau khi ra viện 

- Thay đổi lối sống ngăn ngừa các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch với chế độ ăn 

uống tập luyện hợp lý, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia.... Điều chỉnh tốt các yếu 

tố nguy cơ như điều trị tốt tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu nếu 

có... 

- Sử dụng kháng tiểu cầu kép (DAPT) và kháng tiểu cầu đơn tiếp theo: 

+ Với bệnh nhân có tiền sử chảy máu (tiêu hóa, xuất huyết não...), hoặc trong 

thời gian dùng DAPT có chảy máu, hoặc kèm theo thiếu máu, người già yếu, 

gầy gò hoặc đánh giá thang điểm PRECISE - DAPT nếu thang điểm này > 

25... thì nên rút ngắn thời gian dùng kháng tiểu cầu kép (DAPT) trong 6 

tháng thậm chí 3 tháng sau đó chỉ dùng một loại kháng tiểu cầu đơn (aspirin).  

+ Với bệnh nhân nguy cơ chảy máu thấp (không có các yếu tố trên) và nguy 

cơ tắc mạch cao nhất là bệnh nhân có tổn thương ĐMV phức tạp, được đặt 

stent thân chung ĐMV trái hoặc đặt nhiều stent hoặc có tiền sử huyết khối 

trong stent... thì nên dùng DAPT kéo dài, có thể trên 12 tháng và lâu hơn nữa 

nếu có thể. 

- Statin cường độ cao, lâu dài (suốt đời), theo dõi chức năng gan và các tác dụng 

phụ khác.  

- Điều trị giảm đau thắt ngực: nitrate; chẹn beta; chẹn kênh calci tiếp theo điều 

trị đã sử dụng trong viện như phần trên và như trong khuyến cáo với bệnh lý 

ĐMV ổn định. 

- Dùng chẹn beta giao cảm kéo dài, dùng các thuốc ức chế hệ renin angiotensin, 

lợi tiểu theo chỉ định. [3] 

3. Tiêu chuẩn ra viện 

- Bệnh nhân đỡ đau ngực hoặc hết tình trạng đau ngực khi nghỉ. 



 
 

 

- Triệu chứng cơ năng giảm: Đỡ khó thở, đi tiểu được, cải thiện khả năng gắng 

sức.... 

- Các chỉ số sinh tồn ổn định, không có bất thường. 

- Cải thiện tình trạng lâm sàng so với thời điểm vào viện. 

V. TIẾN TRIỂN, CÁC BIẾN CHỨNG VÀ XỬ TRÍ 

1. Sốc tim 

Sốc tim được định nghĩa là tình trạng huyết áp thấp (huyết áp tâm thu < 90 

mmHg) dù đổ đầy thất trái đầy đủ kèm dấu hiệu của giảm tưới máu mô. Đây là 

một biến chứng nặng, thường xuất hiện trong vòng 24 giờ đầu của nhồi máu cơ 

tim, tử vong trên 50%. Biểu hiện lâm sàng: huyết áp thấp, giảm cung lượng tim 

(rối loạn tri giác, thiểu hoặc vô niệu, lạnh đầu chi, nhịp tim nhanh), sung huyết 

phổi. 

Điều trị: xem xét sử dụng thuốc vận mạch (noradrenaline) và tăng co bóp cơ 

tim (dobutamin) duy trì huyết áp tâm thu > 90 mmHg, xem xét chụp và can thiệp 

mạch vành sớm. Có thể phối hợp Dopamin nếu noradrenaline không có, trong các 

trường hợp sốc nặng có thể phối hợp thêm adrenalin. Ngoài các phương pháp điều 

trị trên có thể tiến hành thêm các biện pháp hỗ trợ khác như đặt bóng đối xung 

động mạch chủ, oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO), kỹ thuật picco 

trong theo dõi huyết động. [3] 

2. Rối loạn nhịp 

2.1. Rối loạn trên thất 

Rung nhĩ là rối loạn nhịp trên thất thường gặp nhất, chiếm 21% các trường 

hợp nhồi máu cơ tim.  

Sốc điện chuyển nhịp khi bệnh nhân có: rối loạn huyết động, thiếu máu cục bộ 

tiến triển hoặc suy tim tiến triển. Nếu bệnh nhân không có các biểu hiện này, có thể 

sử dụng amiodarone tiêm tĩnh mạch khi bệnh nhân có suy tim cấp không kèm huyết 

áp thấp. Nếu huyết áp thấp, có thể sử dụng digoxin tiêm tĩnh mạch. 

Sau giai đoạn NMCT cấp, nếu rung nhĩ trở thành rung nhĩ kéo dài hoặc rung 

nhĩ vĩnh viễn thì xem xét điều trị kháng đông đường uống lâu dài. [3] 



 
 

 

2.2. Rối loạn nhịp thất 

Thường gặp nhất là nhịp nhanh thất đa hình dạng hoặc nhanh thất thoái triển 

thành rung thất, hoặc ngoại tâm thu thất. Điều trị bao gồm: 

- Xem xét điều trị tái tưới máu sớm. 

- Sử dụng thuốc chẹn beta giao cảm sớm nếu không có chống chỉ định. 

- Sử dụng amiodarone hoặc lidocain để xóa nhanh thất: 

Amiodarone: 150 mg tiêm tĩnh mạch chậm trong 10 phút, sau đó truyền tĩnh 

mạch liên tục 1mg/phút trong 6 giờ, sau đó giảm liều còn 0,5mg/phút. Lidocain: 1 

mg/kg tiêm tĩnh mạch, sau đó truyền tĩnh mạch liên tục 1 - 4 mg/phút. 

- Điều chỉnh rối loạn điện giải (nếu có), giữ kali máu = 4,5-5 mmol/L và magie 

máu >2 mmol/L. 

- Nếu các biện pháp trên không đáp ứng xem xét đặt máy tạo nhịp tạm thời để 

“Kích thích tim vượt tần số điều trị rối loạn nhịp” [3] 

2.3. Rối loạn nhịp chậm 

Nhịp chậm xoang và block nhĩ thất độ I thường gặp trong vòng vài giờ đầu 

của NMCT, đặc biệt là NMCT thành dưới (phản xạ Bezold-Jarisch) và thường 

không cần điều trị, sẽ tự hồi phục sau tái tưới máu. Nếu nhịp chậm gây huyết áp 

thấp: điều trị bằng atropin. Block nhĩ thất độ II Mobitz I: thường không cần điều 

trị. Nếu gây rối loạn huyết động thì sử dụng atropin. Đặt máy tạo nhịp khi thất bại 

với atropin. 

Block nhĩ thất độ II Mobitz II và block nhĩ thất độ III: đặt máy tạo nhịp. 

Tiến hành đặt máy tạo nhịp tạm thời, sau đó theo dõi nếu nhịp tim tự hồi 

phục không cần đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn, nếu trong trường hợp nhịp tim không 

tự hồi phục thì phải tiến hành đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn. [3] 

3. Biến chứng cơ học 

Các biến chứng cơ học như thủng vách liên thất, vỡ thành tự do, hở van 2 lá cấp 

do đứt cơ nhú là những biến chứng nặng, tỷ lệ tử vong cao, thường xuất hiện từ ngày 

2 đến ngày 7 của NMCT, tuy nhiên có thể xuất hiện trong 24 giờ đầu tiên. Khi bệnh 

nhân đột ngột có huyết áp thấp, phù phổi cấp, đau ngực trở lại, có âm thổi mới xuất 



 
 

 

hiện thi nên nghĩ ngay đến biến chứng cơ học. Siêu âm tim giúp hỗ trợ chẩn đoán. 

Điều trị chủ yếu là hỗ trợ huyết động, đặt bóng đối xung trong lúc chờ phẫu thuật. 

Can thiệp phẫu thuật sớm có thể giảm tỉ lệ tử vong. [3] 

4. Viêm màng ngoài tim 

Viêm màng ngoài tim sớm xuất hiện trong vài ngày đầu của NMCT trong 

khi viêm màng ngoài tim muộn (hội chứng Dressler) xuất hiện sau 1 - 2 tuần. 

Điều trị: aspirin 500 - 1000 mg mỗi 6 - 8 giờ trong 1 - 2 tuần. Không được 

sử dụng corticoid hoặc các thuốc kháng viêm NSAIDS khác vì làm gia tăng nguy 

cơ vỡ tim tại vùng nhồi máu và làm chậm lành sẹo ổ nhồi máu. Rút dịch màng 

tim khi tràn dịch màng tim gây khó thở hoặc chèn ép tim. [3] 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Điều chỉnh các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được: ngưng hút thuốc lá, giảm 

cân nếu béo phì, tăng cường tập luyện thể dục thể thao.  

- Kiểm soát huyết áp nếu có tăng huyết áp  

- Điều trị rối loạn lipid máu theo các khuyến cáo  

- Kiểm soát đường huyết và HbA1c cho bệnh nhân đái tháo đường. Cân nhắc sử 

dụng các thuốc hạ đường huyết có tác dụng giảm biến cố tim mạch như ức chế 

SGLT2, đồng vận GLP-1. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

- Tất cả các trường hợp chẩn đoán xác định theo tiêu chuẩn trên là nhồi máu cơ 

tim cấp có ST chênh lên, hội chứng mạch vành cấp không ST chênh lên. 

- Các trường hợp nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp, hội chứng mạch vành cấp khi 

chưa đủ tiêu chuẩn chẩn đoán cần phải nhập viện để theo dõi, chẩn đoán và 

điều trị. 

- Các trường hợp cần phải chẩn đoán phân biệt với nhồi máu cơ tim cấp, hội 

chứng mạch vành cấp: như nhồi máu phổi, phình tách động mạch chủ.... 

 

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

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 



 
 

 

1 I20 Cơn đau thắt ngực  

2 I20.0 Cơn đau thắt ngực không ổn định  

3 I21 Nhồi máu cơ tim cấp  

4 I21.0 Nhồi máu cơ tim trước vách cấp xuyên 

thành của thành trước 

 

5 I21.1 Nhồi máu cơ tim xuyên thành cấp của 

thành dưới 

 

6 I21.2 Nhồi máu xuyên thành cấp ở vị trí khác  

7 I21.3 Nhồi máu cơ tim xuyên thành cấp không 

rõ vị trí 

 

8 I21.4 Nhồi máu cơ tim dưới nội tâm mạc cấp  

9 I21.9 Nhồi máu cơ tim cấp, không đặc hiệu  

10 I22 Nhồi máu cơ tim tiến triển  

11 I22.0 Nhồi máu cơ tim tiến triển của thành 

trước 

 

12 I22.1 Nhồi máu cơ tim tiến triển của thành 

dưới 

 

13 I22.8 Nhồi máu cơ tim tiến triển ở vị trí khác  

14 I22.9 Nhồi máu cơ tim tiến triển ở vị trí không 

xác định 

 

15 I23 Một số biến chứng thường gặp sau nhồi 

máu cơ tim cấp 

 

16 I23.0 Biến chứng tràn máu màng ngoài tim 

sau nhồi máu cơ tim cấp (NMCTC) 

 

17 I23.1 Biến chứng thủng vách liên nhĩ xảy ra 

sau NMCTC 

 

18 I23.2 Biến chứng thủng vách liên thất sau 

NMCTC 

 



 
 

 

19 I23.3 Biến chứng nứt thành tim không có tràn 

máu màng ngoài tim sau NMCTC 

 

20 I23.4 Biến chứng đứt dây chằng van hai lá sau 

NMCTC 

 

21 I23.5 Biến chứng đứt cơ nhú sau NMCTC  

22 I23.6 Biến chứng huyết khối trong buồng tim 

tâm nhĩ, tiểu nhĩ và tâm thất sau 

NMCTC 

 

23 I23.8 Biến chứng khác xảy ra sau NMCTC  

24 I24 Bệnh tim do thiếu máu cục bộ cấp khác  

25 I24.0 Huyết khối mạch vành không gây nhồi 

máu cơ tim (NMCT) 

 

26 I24.1 Hội chứng Dressler  

27 I25.2 Nhồi máu cơ tim cũ  

28 I26 Tắc mạch phổi  

29 I26.0 Thuyên tắc phổi có tâm phế cấp  

30 I26.9 Thuyên tắc phổi không có tâm phế cấp  

31 I44.0 Blốc nhĩ thất độ I  

32 I44.1 Blốc nhĩ thất độ II  

33 I44.2 Blốc nhĩ thất, hoàn toàn  

34 I44.3 Blốc nhĩ thất khác và không xác định  

35 I47.0 Loạn nhịp thất do cơ chế vòng vào lại  

36 I47.1 Nhịp nhanh trên thất  

37 I47.2 Nhịp nhanh thất  

38 I47.9 Nhịp nhanh kịch phát, không đặc hiệu  

39 I48 Rung nhĩ và cuồng nhĩ  

40 I48.0 Rung nhĩ kịch phát  

41 I48.1 Rung nhĩ dai dẳng  

42 I48.2 Rung nhĩ mạn tính  



 
 

 

43 I48.3 Rung nhĩ điển hình  

44 I48.4 Cuồng nhĩ không điển hình  

45 I49.3 Ngoại tâm thu thất  

46 I50 Suy tim  

47 I50.0 Suy tim sung huyết  

48 I50.1 Suy thất trái  

49 I50.9 Suy tim, không đặc hiệu  
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SUY TĨNH MẠCH CHI DƯỚI 

 

I. KHÁI NIỆM  

 Suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới là tình trạng suy giảm chức năng hệ tĩnh 

mạch chi dưới do suy các van tĩnh mạch thuộc hệ tĩnh mạch nông và/ hoặc hệ tĩnh 

mạch sâu, có thể kèm theo thuyên tắc tĩnh mạch hoặc không.[1]  

II. CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH 

1. Lâm sàng 

- Cảm giác đau, khó chịu ở chi dưới:   

+ Nặng, mệt, cảm giác khó chịu, không thoải mái ở tư thế đứng, giảm khi ngồi 

gác cao chân  

+ Tăng cảm, dị cảm dọc theo TM nông bị giãn  

+ Chuột rút về đêm. 

+ Ngứa (viêm da do ứ trệ?) 

- Giãn TM nông: giãn TM chân chim, búi giãn TM, cườm TM…  

- Phù quanh mắt cá, tăng lên trong ngày  

- Bất thường trên da: viêm da sắc tố, chàm tĩnh mạch, teo cơ trắng, viêm xơ mỡ, 

loét ngọn chi …  

Phân loại dựa trên lâm sàng: 

- Độ 0 (C0): Không thấy các dấu hiệu giãn tĩnh mạch (nhìn hoặc sờ). 

- Độ 1 (C1): Có giãn mao mạch hoặc tĩnh mạch dạng lưới  

- Độ 2 (C2): Giãn tĩnh mạch. 

- Độ 3 (C3): Phù. 

- Độ 4 (C4): Rối loạn dinh dưỡng nguồn gốc tĩnh mạch: Rối loạn sắc tố da, chàm 

tĩnh mạch ….  

- Độ 5 (C5): Rối loạn dinh dưỡng như độ 4 + loét đã lành sẹo. 

- Độ 6 (C6): Rối loạn dinh dưỡng như độ 4 + loét không lành sẹo. 

2. Cận lâm sàng 



 
 

 

2.1. Doppler liên tục 

Đầu dò 8Mhz với độ đâm xuyên yếu thích hợp thăm dò tĩnh mạch nông, có 

thể ghi được dòng chảy ngược với tốc độ rất thấp nhưng sẽ không biết được hướng 

dòng chảy khi các tĩnh mạch nông chồng lên nhau, hơn nữa nó không cho biết 

hình thái giải phẫu của mạng tĩnh mạch. 

Siêu âm mạch: 

- Đầu dò 7.5- 13 MHz với độ phân giải cao để có thể nhìn thấy các tĩnh mạch 

nhỏ. 

- Lựa chọn loại đầu dò cơ học hay điện tử, phẳng hay cong sai chi có được trường 

thăm dò đủ rộng. 

- Cần túi nước để có thể nhìn rõ hơn các tĩnh mạch nông, hoặc khi bệnh nhân 

quá gầy. Cần lưu ý khi chỉnh gain để không có hình ảnh giả. 

- Khi đo kích thước của mạch máu cần đo ở mặt cắt ngang và mặt cắt dọc, nhất 

khi cần tính cung lượng. 

Siêu âm cho phép vẽ được sơ đồ giải phẫu tĩnh mạch, tình trạng thành tĩnh 

mạch, lòng tĩnh mạch và tổ chức xung quanh. 

2.2. Doppler xung 

- Do tốc độ tuần hoàn tĩnh mạch chậm nên chọn PRF khoảng 3500hz, tần số lọc 

khoảng 50hz. 

Lưu ý: Khi đầu dò đi qua vị trí có nhánh nối tốc độ dòng chảy tăng nên phải thay 

đổi PRF cho thích hợp 

- Việc phân tích phổ Doppler xung trong thăm dò tuàn hoàn tĩnh mạch không thật 

cần thiết, quan trọng hơn là phải xác định hướng dòng chảy, có thể đo chỉ số dòng 

phụt ngược tĩnh mạch. 

- Đầu dò: 5-7.6 MHz: 

+ Ưu điểm: kết hợp Doppler xung với siêu âm cho biết hình ảnh cũng như tốc 

độ của dòng chảy, đặ biệt khi tĩnh mạch bắt chéo nhau. 

+ Nhược điểm: Khó thăm dò với dòng chảy có tốc độ quá thấp, hoặc quá cao. 

2.3. Doppler màu 



 
 

 

- Chính là Doppler xung nhiều cửa sổ, cho phép mã hóa màu tín hiệu Doppler  

và thể hiện ra trên siêu âm 2 bình diện kèm theo hướng của dòng chảy. 

- Đặc tính sử dụng giống như Doppler xung, tần số PRF phải phù hợp với dòng 

chảy, độ lọc thành giảm, điều chỉnh góc của cửa sổ Doppler từ 40-60o. Kích 

thước của cửa sổ nên để ở mức thấp nhất để có hình ảnh đẹp. 

2.4. Chụp cản quang hệ tĩnh mạch 

Chỉ áp dụng khi siêu âm –Doppler không xác định chính  xác sự tồn tại và 

đặc điểm của dòng trào ngược trong lòng hệ tĩnh mạch. [3] 

III. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT 

1. Phù tư thế vô căn 

- Phụ nữ 20-30 tuổi. 

- Liên quan đến chu kì kinh nguyệt, đứng lâu. 

2. Phù hệ thống 

Phù do bệnh thận, gan, tim, giảm Protide máu. 

3. Phù bạch mạch 

- Thường một bên. 

- Phù không giảm khi nghỉ ngơi, gác chân cao. 

4. Bệnh xương khớp 

- Chân vẹo ra ngoài hoặc vào trong. 

- Bàn chân bẹt. 

- Có nhiều chai chân. 

- Vẹo ngón chân cái. 

- Phù mắt cá chân. 

- Chuột rút. 

5. Loét do bệnh động mạch 

- Thường loét ở gót, mắt cá, giữa các ngón. 

- Bàn chân lạnh, nhợt. 

- Rụng lông 

6. Bệnh xương khớp 



 
 

 

- Chân vẹo ra ngoài hoặc vào trong. 

- Bàn chân bẹt. 

- Có nhiều chai chân. 

- Vẹo ngón chân cái. 

- Phù mắt cá chân. 

- Chuột rút. 

7. Loét do bệnh động mạch 

- Thường loét ở gót, mắt cá, giữa các ngón. 

- Bàn chân lạnh, nhợt. [3] 

IV. CẬN LÂM SÀNG CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐỂ CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT, 

THEO DÕI ĐIỀU TRỊ VÀ TIÊN LƯỢNG 

- 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, 

Cholesterol, Triglycerid, LDL – cho, HDL – cho, protein, albumin, uric 

- Xét nghiệm chẩn đoán bệnh hệ thống: ANA, DsDNA, anti Cardiolipin... 

- Xét nghiệm chẩn đoán viêm khớp dạng thấp:  yếu tố RF, Anti CCP,.... 

- Chẩn đoán hình ảnh: Chụp Xquang ngực, Siêu âm ổ bụng, Siêu âm Doppler 

tim, Siêu âm Doppler mạch máu, XQ xương, khớp, Chụp CT scaner ổ 

bụng...[3] 

IV.  ĐIỀU TRỊ  

1. Nguyên tắc điều trị 

- Thay đổi lối sống 

- Khi đã có suy TM rõ trên lâm sàng:  

+ Thuốc bảo vệ thành TM+ Băng ép co giãn. 

+ Chữa loét dinh dưỡng. 

+ Phẫu thuật TM giãn khi cần thiết. 

+ Tiêm chất gây xơ, can thiệp tĩnh mạch một số đoạn TM giãn ở nông. 



 
 

 

+ Chống tắc mạch tái phát: đặc biệt thuyên tắc ĐMP: đặt lưới lọc tại TM chủ 

dưới, ở dưới TM thận. 

- Nhưng cần chú ý phân biệt: 

+ Suy TM tiên phát: điều trị suy TM 

+ Suy TM thứ phát: điều trị nguyên nhân + điều trị suy TM 

2. Điều trị cụ thể  

2. 1.  Các biện pháp dự phòng 

- Tăng cường sử dụng chức năng bơm của cơ : Tránh đứng bất động trong thời 

gian dài, tư thế ngồi bắt chéo chân, hoặc tình trạng tĩnh tại lâu. Khuyến khích 

hoạt động thể chất phù hợp. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hồi lưu tĩnh mạch : nâng cao phía cuối giường ngủ 

khoảng 10 cm, hoặc tập vận động chân giống như đạp xe trong không khí trước 

khi ngủ. 

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao. 

- Chế độ dinh dưỡng phù hợp : Giảm chất béo, tăng cường chất xơ, tránh tình 

trạng táo bón.  

2.2. Thuốc điều trị  

Tác dụng của các thuốc điều trị suy TM: 

- Tăng trương lực tĩnh mạch. 

- Tăng sức bền mao mạch. 

- Giảm tính thấm mao mạch. 

- Chống viêm. 

- Giảm độ quánh của máu. 

- Tăng khả năng biến dạng của hồng cầu... 

Có 2 loại: 

+ Thuốc tổng hợp. 

+ Thuốc có nguồn gốc thực vật (chủ yếu là Flavonoides). 

- Một số chế phẩm có chứa Vitamine C, E. (có tác dụng chống ôxy hoá và tăng 

sức bền mao mạch). 



 
 

 

- Một số chế phẩm có tác dụng chống viêm. 

- Một số thuốc có đặc tính tăng trương lực TM. 

Thuốc có nguồn gốc thực vật hoặc bán tổng hợp 

Nhóm thuốc Biệt dược 

DIOSMINE daflon , diosmil, diovenor, flebosmil... 

RUSCUS cyclo 3 fort, veinobiase, cirkan    

RUTINE CircularinE, esberiven, ercevit, veliten, relvene  

Aescine veinotonyl 

Procyanidolique 

oligometrs 

endotelon 

Troxerutine Ginko, vascumine, veinamitol... 

 

Thuốc có nguồn gốc tổng hợp 

Phân tử tổng hợp Biệt dược Tác dụng 

Dobesilate de 

 Calcium 

Doxium... 

 

T/c lưu huyết, chống xuất huyết 

Tribenoside Glyvenol Chống viêm 

Benzquercine Diamoril T/c lưu huyết, Lợi tiểu, Chống viêm 

Heptaminol Ampecyclal Td bạch mạch 

Chromocarbe 

diethylamine 

Campel Tăng tốc độ tuần hoàn trở về 

Adenosine phosphate Adenil...  

2.3. Tất áp lực, băng cuốn áp lực  

Chỉ định:   

- Dự phòng tiến triển nặng lên của suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính trong những 

nghề nghiệp buộc phải đứng nhiều. 

- Dự phòng suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính trong thời gian mang thai. 

- Giảm các dấu hiệu cơ năng của suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính. 



 
 

 

- Chống chỉ định hoặc không có khả năng phẫu thuật hay tiêm xơ điều trị suy 

tĩnh mạch. 

- Điều trị hỗ trợ trong các trường hợp loạn dưỡng nguyên nhân tĩnh mạch, phù 

bạch mạch.  

Phân loại: 

ĐỘ ÁP LỰC TƯƠNG ĐƯƠNG CHỈ ĐỊNH 

ĐỘ I 10 - 15 mmHg 

 

STM nhẹ 

Dự phòng 

ĐỘ II 15 - 20 mmHg 

 

STM trung bình 

Điều trị HKTM sâu, nông 

ĐỘ III 20 - 36 mmHg 

 

STM nặng 

Điều trị loạn dưỡng, 

HKTM … 

ĐỘ IV > 36 mmHg 

 

Loạn dưỡng trầm trọng, 

phù bạch mạch 

Kê đơn tất, băng áp lực: 

- Loại tất  

- ĐỘ (1 – 4) 

- Chiều dài tất  

- Thời gian đeo  

2.4. Điều trị suy tĩnh mạch chi dưới bằng tiêm xơ 

2.4.1. Nguyên tắc 

Tiêm một chất gây xơ vào trong tĩnh mạch nông. Chất này gây tổn thương 

nội mạc và thành phần lân cận của lớp trung mạc, dẫn đến hình thành huyết khối 

làm tắc lòng tĩnh mạch bị suy.  

2.4.2. Chỉ định 

- Suy thân tĩnh mạch hiển, với điều kiện tĩnh mạch giãn không quá 1 cm.  

- Suy các tĩnh mạch xuyên, có thể gây giãn tĩnh mạch tái phát nếu không điều 

trị.  



 
 

 

- Giãn các tĩnh mạch bàng hệ của hệ tĩnh mạch hiển, với điều kiện đã điều trị 

tình trạng giãn và suy của hệ tĩnh mạch hiển đó.  

2.4.3. Biến chứng  

- Dị ứng với thuốc tiêm xơ. 

- Tiêm vào động mạch, gây tắc động mạch cấp, có nguy cơ phải cắt cụt chi. 

- Máu tụ tại vị trí tiêm xơ. 

- Viêm tĩnh mạch hay quanh tĩnh mạch (do tiêm quá nhiều chất gây xơ). 

- Đám rối loạn sắc tố da, viêm mô dưới da, hoại tử da 

2.5.  Điều trị ngoại khoa 

2.5.1. Phẫu thuật stripping  

Lấy bỏ toàn bộ tĩnh mạch hiển bị suy (tĩnh mạch hiển lớn hoặc hiển nhỏ), 

kèm theo cắt bỏ quai tĩnh mạch hiển, có thể phối hợp thắt hoặc cắt các tĩnh mạch 

xuyên bị suy.  

2.5.2. Phẫu thuật CHIVA (chirurgie vasculaire ambulatoire) 

Dựa vào bản đồ tĩnh mạch chi dưới với đánh dấu tỉ mỉ vị trí tĩnh mạch có 

dòng trào ngược, (bằng siêu âm Doppler), thắt hoặc cắt bỏ những vị trí tĩnh mạch 

là nguyên nhân gây ra sự trào ngược, trong khi bảo tồn tối đa tĩnh mạch hiển.  

2.5.3. Phẫu thuật phlebectomy  

Được chỉ định trong những trường hợp giãn các nhánh tĩnh mạch nông bàng 

hệ thuộc hệ tĩnh mạch hiển hoặc không, với điều kiện đã điều trị triệt để suy tĩnh 

mạch hiển.  

Biến chứng: 

- Tụ máu vùng Scarpa hoặc dọc theo đường đi của tĩnh mạch được lấy bỏ. 

- Dị cảm chi dưới, do tổn thương thần kinh hiển trong, hoặc hiển ngoài. 

- Huyết khối tĩnh mạch  

- Tái phát suy, và giãn tĩnh mạch.  

2.6. Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng có tần số Radio 

2.6.1. Chỉ định 



 
 

 

Suy thân tĩnh mạch hiển lớn từ dưới quai tĩnh mạch và/ hoặc tĩnh mạch hiển 

bé khi đường kính tĩnh mạch lớn hơn 4 mm và tĩnh mạch có đường đi thẳng  không 

gấp khúc, thích hợp với việc luồn Catheter 

2.6.2. Chống chỉ định 

- Bệnh nhân đang có huyết khối tĩnh mạch 

- Suy tĩnh mạch sâu  

- Rối loạn đông máu 

- Đái tháo đường có biến chứng động mạch chi dưới 

- Đang trong tình trạng nhiễm trùng 

- Tiền sử dị ứng với nhiều thuốc 

- Đường kính tĩnh mạch nhỏ hơn 4mm hoặc giãn quá lớn hơn hoặc bằng 15mm 

- Đang có thai 

2.7. Điều trị suy tĩnh mạch bằng laser nội mạch 

2.7.1. Chỉ định 

Bệnh nhân có triệu chứng theo phân loại CEAP từ giai đoạn II trở lên có  

- Suy thân tĩnh mạch hiển lớn từ dưới quai tĩnh mạch và hoặc tĩnh mạch hiển  bó 

khi đường kính tĩnh mạch lớn hơn 6mm 

- Tĩnh mạch co đường đi thẳng không gấp khúc, thích hợp với việc luồn catherer. 

2.7.2. Chống chỉ định  

- Bệnh nhân đang có huyết khối tĩnh mạch 

- Suy tĩnh mạch sâu  

- Rối loạn đông máu 

- Đái tháo đường có biến chứng động mạch chi dưới 

- Đang trong tình trạng nhiễm trùng 

- Tiền sử dị ứng với nhiều thuốc 

- Đường kính tĩnh mạch nhỏ hơn 4mm hoặc giãn quá lớn hơn hoặc bằng 15mm 

- Đang có thai 

2.8. Điều trị suy tĩnh mạch chi dưới bằng bơm keo sinh học 



 
 

 

- Dựa trên cơ sở : Dùng chất keo sinh học Cyanoacrylate, là chất polyme hóa 

được đưa vào lòng tĩnh mạch cần điều trị, kích hoạt phản ứng viêm của thành 

mạch, gây tắc hoàn toàn. Kết hợp với việc đè ép để thành tĩnh mạch dính vào 

nhau và làm mạch máu bị tắc lại vĩnh viễn. 

- Vật liệu đóng mạch ngoại biên là chất keo không gây sưng phù, phi nhiệt và 

không gây cứng  khi bít tắc tĩnh mạch. 

2.9. Điều trị các biến chứng của suy tĩnh mạch chi 

- Điều trị loét do nguyên nhân tĩnh mạch : Chăm sóc tại chỗ, băng ép, ghép da… 

- Điều trị bội nhiễm : Kháng sinh tại chỗ hoặc toàn thân. 

- Điều trị chàm hóa : mỡ corticoid. 

- Điều trị huyết khối tĩnh mạch nông : bao gồm điều trị chống viêm, nghỉ ngơi 

tại giường, băng ép. Điều trị thuốc chống đông chỉ đặt ra khi huyết khối ở vị trí 

quai tĩnh mạch hiển, có nguy cơ lan vào tĩnh mạch sâu, hoặc điều trị dự phòng 

nếu bệnh nhân phải nằm lâu [2] 

V. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Khi bệnh nhân có các triệu chứng lâm sàng, và kết quả siêu âm mạch chi 

dưới xuất hiện dòng trào ngược.  

VI. ĐIỀU TRỊ SAU CAN THIỆP VÀ LÂU DÀI SAU RA VIỆN  

- Hướng dẫn bệnh nhân đi tất áp lực đảm bảo áp lực điều trị từ 20- 30 mmhg lên 

thành mạch, tương đương tất áp lực độ II, kéo dài suốt chiều dài tĩnh mạch đã 

được can thiệp trong khoảng thời gian ít nhất 3 tháng 

- Trong 3 ngày đầu, bệnh nhân nên đi tất áp lực liên tục, có nghĩa là đi cả ngày 

lẫn đêm để đảm bảo áp lực của tất sẽ giúp ép thành mạch của tĩnh mạch sau can 

thiệp tốt nhất. Bn tắm bình thường và đi tất áp lực ngay sau chân khô 

- Trong những ngày tiếp theo, do khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, do sinh hoạt 

và công việc khác nhau của từng bệnh nhân , bác sỹ khuyên bệnh nhân nên đi 

tất áp lực càng được nhiều giờ trong ngày càng tốt, cho đến hết 3 tháng. 

- Ngay sau can thiệp bệnh nhân sẽ được dùng thuốc giảm đau, chống viêm, tùy 

từng tình trạng viêm loét vùng da can thiệp của bệnh nhân, bác sỹ sẽ cân nhắc 



 
 

 

dùng thêm kháng sinh. [3] 

VII. TÁI KHÁM  

- Bn sau khi ra viện, bác sỹ sẽ kê đơn thuốc  hướng dẫn bệnh nhân chế độ tập 

luyện, sinh hoạt,  đi tất áp lực và có lịch khám cụ thể cho từng bệnh nhân. 

- Tất cả bệnh nhân sau can thiệp phải được tái khám địnhkỳ, 1 tháng sau can 

thiệp,  bác sỹ sẽ kiểm tra lại bằng siêu âm tĩnh mạch can thiệp đã huyết khối 

hay xơ hóa hoàn toàn hay chưa, kiểm tra các vùng da xem có bị bỏng hay bầm 

tím hay không để hướng dẫn bệnh nhân cahcs chăm sóc. 

- Các lần khám tiếp theo tùy theo tình trạng bệnh nhân ở những lần khám trước. 

Thông thường, nếu bệnh nhân ổn định, bác sỹ sẽ lên lịch hẹn bệnh nhân sau 3 

tháng, sau 6 tháng  và 1 năm ở những lần khám tiếp theo.[3] 

 

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

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 I80 Viêm tĩnh mạch và tắc tĩnh mạch  

2 I80.0 Viêm tĩnh mạch và viêm tác tĩnh mạch nông 

ở chi dưới 

 

3 I80.1 Viêm tĩnh mạch và viêm tắc tĩnh mạch đùi  

4 I80.2 Viêm tĩnh mạch và viêm tắc tĩnh mạch sâu 

khác ở chi dưới 

 

5 I80.3 Viêm tĩnh mạch và viêm tắc tĩnh mạch ở chi 

dưới, không đặc hiệu 

 

6 I83 Dãn tĩnh mạch chi dưới  

7 I83.0 Dãn tĩnh mạch chi dưới có loét  

8 I83.9 Dãn tĩnh mạch chi dưới không loét không 

viêm 

 

9 I87.2 Suy tĩnh mạch mạn ngoại biên  

10 I88 Viêm hạch bạch huyết không đặc hiệu  
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VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM KHUẨN 

 

 

I.  ĐỊNH NGHĨA [1] [2] 

Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn được định nghĩa là nhiễm trùng bề mặt nội 

tâm mạc của tim, có thể bao gồm một hoặc nhiều van tim, thành nội tâm mạc hoặc 

thủng vách tim. Hậu quả dẫn đến suy van nặng, có thể dẫn đến suy tim sung huyết 

và áp xe cơ tim.  

II. CHẨN ĐOÁN VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM KHUẨN [1][2][3][4] 

1. Lâm sàng 

 Các triệu chứng thường gặp như sốt (80-90%), vã mồi hôi và rét run (40-75%), 

chán ăn và sút cân (25-50%), đau cơ – khớp (15-30%), đau thắt lưng (7-15%), tiếng 

thổi tại tim (80-85%) trong đó tiếng thổi phụt ngược nặng lên hoặc mới xuất hiện 

hoàn toàn là 25-50%, huyết khối động mạch (20-50%), lách to (15-50%), các triệu 

chứng ngoại biên như nốt Osler, xuất huyết dưới móng, tổn thương Janeway, vết 

Roth (2-15%).  

 Các triệu chứng khác có thể gặp như: Lách to, Cứng gáy, mê sảng, tê liệt 

nửa người, thất ngôn, xuất huyết kết mạc, nghe tim tiếng Gallops, Ran phổi, các 

rối loạn nhịp tim…Các triệu chứng sớm VNTMNK trên van tự nhiên thường 

không đặc hiệu. Sốt nhẹ trung bình thường không có ở 3 đến 15% bệnh nhân. 

Chán ăn, giảm cân, hội chứng giống cúm, đau màng phổi. Các triệu chứng giống 

cúm như sốt thấp khớp, sốt, thương hàn, đau đầu. Các triệu chứng ở bụng như đau 

bụng hạ sườn phải, nôn mửa, đau sau các bữa ăn, triệu chứng giống viêm ruột 

thừa…có thể gặp. 

 Sốt trên 1 tuần và có tiếng thồi ở tim, không tìm thấy nguyên nhân gây sốt, 

nghi ngờ VNTMNK 

 Tiêm ma túy và sốt kéo dài không rõ nguyên nhân nghi ngờ VNTMNK. 

2. Cận lâm sàng 



 
 

 

Xét nghiệm thường quy: Các xét nghiệm thường ghi nhận sự biến đổi trong 

VNTMNK như thiếu máu (70-90%), tăng bạch cầu (20-30%), đái máu vi thể (30-

50%), tăng tốc độ máu lắng (60-90%), tăng protein phản ứng C (>90%), xuất hiện 

yếu tố thấp (50%), phức hợp miễn dịch tuần hoàn (65-100%), giảm bổ thể (5-

40%). 

Cấy máu: Các mẫu cho việc nuôi cấy có thể là máu, mảnh sùi hoặc mảnh van 

hoặc mảnh vật liệu nhân tạo được lấy ra qua phẫu thuật. Nếu là máu, cần được lấy 

3 mẫu, mỗi mẫu 10ml trước dùng kháng sinh 30 phút, và cần được nuôi cấy trong 

cả môi trường ưa khí và kị khí. Kết quả cấy máu có thể âm tính hoặc dương tính, 

điều này ảnh hưởng rất nhiều đến chẩn đoán VNTMNK bởi đây là một trong các 

bằng chứng vô cùng quan trọng theo cơ chế bệnh sinh và các tiêu chuẩn chẩn đoán 

hiện hành. 

Siêu âm Doppler tim: đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán và theo dõi bệnh 

nhân, và được khuyến cáo thực hiện ngay khi nghi ngờ VNTMNK. Các tổn 

thương chính trong VNTMNK cần được tìm thấy qua siêu âm gồm mảnh sùi, áp 

xe, giả phình mạch, hoặc vết nứt của van nhân tạo. 

Siêu âm tim qua thành ngực: Siêu âm tim qua thành ngực được xem là phương 

tiện chẩn đoán hình ảnh đầu tiên cần thực hiện trong tất cả các trường hợp nghi 

ngờ VNTMNK (khuyến cáo loại I theo ESC). Siêu âm tim là phương tiện hiệu 

quả phát hiện mảnh sùi nhằm chẩn đoán VNTMNK. Siêu âm tim cũng góp phần 

theo dõi điều trị, phát hiện các biến chứng VNTMNK và góp phần quyết định chỉ 

định phẫu thuật. Siêu âm tim cũng giúp xác định các bệnh lý van hay bệnh tim 

bẩm sinh, bệnh nền của VNTMNK hoặc xác định VNTMNK xảy ra trên tim 

không có bệnh lý từ trước trên van tim. 

Chỉ định SATQTN với van tự nhiên:   

Chỉ định nhóm I 

- Phát hiện và mô tả đặc điểm các tổn thương van, ảnh hưởng lên huyết động 

và/hoặc bù trừ thất 



 
 

 

- Phát hiện và mô tả đặc điểm các mảnh sùi trên bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh 

nghi ngờ có VNTMNK 

- Phát hiện các bất thường kết hợp (như áp xe, shunts) 

- Đánh giá VNTMNK phức tạp (như vi trùng độc tính cao, rối loạn huyết động 

nặng, tổn thương van ĐMC, sốt kéo dài hoặc nhiễm trùng huyết kéo dài, thay 

đổi lâm sàng hoặc triệu chứng cơ năng xấu hơn). 

- Đánh giá bệnh nhân nghi ngờ nguy cơ cao bị VNTMNK nhưng cấy máu âm 

tính. 

Chỉ định nhóm IIa 

- Đánh giá bệnh nhân có nhiễm trùng huyết không do nguyên nhân tụ cầu kéo 

dài nhưng không rõ nguồn xuất phát. 

- Đánh giá nguy cơ trên bệnh nhân đã biết VNTMNK 

Chỉ định nhóm IIb 

Đánh giá thường qui VNTMNK không biến chứng, đang được điều trị kháng 

sinh. 

Chỉ định nhóm III 

Đánh giá bệnh nhân sốt thoáng qua mà không có đủ bằng chứng nhiễm trùng 

huyết hoặc tiếng thổi mới xuất hiện ở tim. 

Siêu âm tim qua thực quản  

Là phương pháp thăm dò các cấu trúc tim và một số mạch máu lớn trong 

trung thất, với đầu dò siêu âm gắn vào ống nội soi mềm rồi sonde đặc biệt này 

được đưa vào trong lòng thực quản dạ dày. 

Chỉ định siêu âm tim qua thực quản:   

- Đánh giá các bệnh van tim và van nhân tạo 

- Bệnh lý động mạch chủ. 

- Huyết khối trong các buồng tim và các mạch máu lớn. Các khối u trong tim. 

- Bệnh lý vách tim. 

- Bệnh tim bẩm sinh. 

- Đánh giá chức năng thất. 



 
 

 

- Theo dõi quá trình can thiệp hoặc phẫu thuật. 

Chỉ định siêu âm tim qua thực quản với VNTMNK theo ESC 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chống chỉ định siêu âm tim qua thực quản 

- Chống chỉ định tuyệt đối: Các bệnh lý thực quản như nghẽn, hẹp, giãn, khối u, 

thủng, loét thực quản, mới mổ thực quản, tia xạ vùng trung thất, bệnh lý cột 

sống cổ, viêm khớp dạng thấp, gù vẹo cột sống. 

- Chống chỉ định tương đối: Giãn tĩnh mạch thực quản, xuất huyết dạ dày. Suy 

tim giai đoạn cuối, huyết động không ổn định, bệnh nhân mới ăn no, bệnh nhân 

không hợp tác. 

Siêu âm mạch máu  

Siêu âm mạch cảnh, mạch chi, mạch tạng đánh giá biến chứng tắc mạch do 

cục sùi bắn đi gây hẹp tắc lòng mạch. 

SATQTQ 

Van nhân tạo 

Thiết bị trong tim 

SATQTN không xác 

định chẩn đoán 

SATQTN 

dương tính 
SATQTN âm 

tính 

Nghi ngờ VNTMNK  

trên lâm sàng 

Cao Thấp 

Dừng 

Nếu SATQTQ lần đầu âm tính nhưng vẫn nghi ngờ 

VNTMNK, lập lại SATQTN và/hoặc SATQTQ sau 5-7 

ngày 

Nghi ngờ VNTMNK trên lâm sàng 

Siêu âm tim qua thành ngực 



 
 

 

X-quang tim phổi: 

Trong VNTMNK, x-quang tim phổi có thể cho ta thấy hình ảnh bóng tim to 

suy tim, áp-xe phổi nhất là trong các trường hợp VNTMNK bên phải. 

Chụp cắt lớp vi tính đa dãy (MSCT) 

Được dùng trong việc tìm các tổn thương như siêu âm tim, ngoài ra còn cho 

thấy vị trí các tổn thương mạch ngoại biên, hình thể giải phẫu các giả phình, áp 

xe, lỗ rò nếu có. Công cụ này rất hữu ích trong việc xác định tổn thương mạch 

vành do huyết khối, mảnh sùi, hoặc tổn thương phổi như áp xe, nhồi máu phổi trong 

VNTMNK bên phải. 

Chụp cộng hưởng từ sọ não 

Với sự ưu thế về độ nhạy so với CT, MRI sọ não được sử dụng ngày một 

rộng rãi trong việc tìm kiếm, đánh giá và theo dõi các tổn thương do VNTMNK 

gây ra trên não như nhồi máu, xuất huyết trong nhu mô hoặc xuất huyết dưới nhện, 

áp xe não, phình mạch dạng nấm. 

3. Tiêu chuẩn chẩn đoán viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn 

3.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán Duke cải tiến theo ESC 2015  

3.1.1. Tiêu chuẩn chính 

- Cấy máu dương tính: 

+ Vi khuẩn điển hình gây VNTMNK từ 2 mẫu cấy máu riêng biệt.  Các loại vi 

khuẩn Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, nhóm HACEK, 

Staphylococcus aureus, hoặc Enterococcus mắc phải trong cộng đồng mà 

không có một ổ nhiễm nguyên phát, hoặc 

+ Vi khuẩn có thể gây VNTMNK từ những mẫu cấy máu dương tính một cách 

dai dẳng: ≥ 2 mẫu cấy máu lấy cách nhau >12 giờ, hoặc cả 3 hay đa số trong 

≥ 4 mẫu cấy máu riêng biệt (mẫu đầu và mẫu cuối lấy cách nhau ≥ 1 giờ), 

hoặc 

+ Một mẫu cấy máu duy nhất dương tính với Coxiella burnetil hoặc nồng độ 

kháng thể IgG kháng pha 1 >1:800. 

- Hình ảnh dương tính: 



 
 

 

+ Siêu âm tim dương tính: Sùi, áp xe, giả phình, dò trong tim. Thủng hoặc 

phình vách van. Hở một phần mới xuất hiện của van nhân tạo. 

+ Hoạt tính bất thường quanh vị trí đặt van nhân tạo phát hiển bởi PET/CT với 

18F-FDG (Chỉ khi van nhân tạo đã được thay vào hơn 3 tháng) hoặc 

SPECT/CT với bạch cầu được đánh dấu phóng xạ. 

+ Sang thương cạnh van được xác nhận bởi MSCT tim. 

3.1.2. Tiêu chuẩn phụ 

- Tiền sử: Có bệnh van tim từ trước. Tiêm chích ma túy 

- Sốt ≥  38oC 

- Tắc mạch (Nhồi máu phổi, xuất huyết niêm mạc mắt, tổn thương Janeway…) 

- Miễn dịch (viêm cầu thận, nốt osler, chấm Roth, yếu tố thấp) 

- Vi khuẩn: Cấy máu dương tính không đủ tiêu chuẩn chính, bằng chứng huyết 

thanh học của nhiễm trùng đang hoạt động tương ứng vi khuẩn gây bệnh (1 lần 

dương tính: tụ cầu coagulase (-)/vi khuẩn không gây VNTMNK). 

Chẩn đoán xác định viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn khi 

- Cấy được vi khuẩn trong sùi, cục tắc mạch, áp xe trong tim hoặc  

- Hai tiêu chuẩn chính, hoặc 

- Một tiêu chuẩn chính và 3 tiêu chuẩn phụ, hoặc  

- Năm tiêu chuẩn phụ 

Nghi ngờ VNTMNK (có dấu hiệu VNTMNK nhưng không đủ để chẩn đoán 

xác định nhưng cũng không thể loại trừ) khi: 

- Một tiêu chuẩn chính và một tiêu chuẩn phụ 

- Ba tiêu chuẩn phụ 

Loại trừ VNTM khi 

- Khẳng định một chẩn đoán khác, hoặc 

- Khỏi sau 4 ngày điều trị kháng sinh, hoặc 

- Sinh thiết hoặc tử thiết không thấy bằng chứng bệnh, hoặc 

- Không đủ các tiêu chuẩn chẩn đoán như trên. 

- Không đủ các tiêu chuẩn chẩn đoán như trên. 



 
 

 

Các tác nhân phổ biến gây viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn [2] 

Tỷ lệ Tác nhân 

50 – 60% Streptococci ( đặc biệt nhóm virians và bovis ) 

10% Enterococci 

5 – 10% Staphylococci  

S. aureus (gây tan máu) 

S. epidermidis (không gây tan máu) 

25% Cấy máu âm tính 

< 1% Trực khuẩn gram âm 

< 1% Đồng nhiễm nhiều loại vi khuẩn 

< 1% Bạch hầu 

< 1% Nấm 

4. Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn cấy máu âm tính 

Nguyên nhân phổ biến nhất khi kết quả cấy máu âm tính là bệnh nhân đã 

được điều trị bằng kháng sinh trước đó (chiếm 15% bệnh nhân được chẩn đoán là 

viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn). Khi đó, nếu bệnh nhân đáp ứng lâm sàng với 

kháng sinh hiện tại thì nên tiếp tục duy trì điều trị. 

Tiếp cận chẩ̉n đoán bệnh nhân sốt kéo dài có kết quả cấy máu âm tí́nh 

- Không nên sử dụng kháng sinh ngay lúc đó, mà cần làm các thăm dò khác để 

tìm nguyên nhân. 

- Thăm khám bệnh nhân hằng ngày để phát hiện các dấu hiệu mới. 

- Cần chú ý một số trường hợp sùi không do nhiễm khuẩn trên siêu âm tim. 

- Cần cấy máu lặp lại và đặc biệt là khi sốt trở lại. Thảo luận với khoa vi sinh về thời 

gian nuôi cấy kéo dài (> 4 tuần) và các kỹ thuật nuôi cấy đặc biệt khác. 

- Lưu ý vi khuẩn nhóm HACEK hầu hết có thể được phát hiện. 

Kết quả cấy máu âm tí́nh thường liên quan đến các nguyên nhân không phổ 

biến gây VNTMNK 

- Sốt Q (Coxiella burnetii): Xét nghiệm cố định bổ thể xác định kháng thể kháng 

nguyên pha 1 và 2. Kháng nguyên pha 2 tăng lên trong giai đoạn cấp, kháng 



 
 

 

nguyên pha 1 tăng trong các giai đoạn muộn hơn. Xét nghiệm PCR có thể tiến 

hành từ bệnh phẩm phẫu thuật. Điều trị lâu dài với doxycycline ± co-

trimoxazole, rifampin hoặc quinolone. 

- Chlamydia psittaci: Thường có tiền sử tiếp xúc với chim và có thể có viêm phổi 

không điển hình kè̀m theo. Chẩn đoán được xác nhận bằng cách sử dụng các 

xét nghiệm cố định bổ thể để phát hiện tăng hiệu giá kháng thể. 

- Brucellosis: Cấy máu có thể dương tính, với thời gian nuôi cấy kéo dài, có thể 

mất tới 8 tuần. Huyết thanh học thường dùng để chẩn đoán xác định. 

- Nấm: 

+ Phổ biến nhất là Candida khi nuôi cấy đặc hiệu. Xét nghiệm kháng thể có thể 

hữu ích, dù cũng có dương tính giả. Sự tăng hiệu giá được sử dụng nhiều hơn. 

+ Các loại nấm hiếm gặp (ví dụ: Histoplasmosis, aspergillosis) có thể được 

phát hiện với nuôi cấy đặc hiệu hoặc xét nghiệm huyết thanh. Xét nghiệm 

kháng nguyên có thể dương tính hoặc tác nhân gây bệnh có thể được phân lập 

từ bệnh phẩm sinh thiết. 

+ Viêm nội tâm mạc do nấm phổ biến hơn ở những bệnh nhân có van nhân 

tạo và bệnh nhân dùng thuốc đường tĩnh mạch. 

- Cần nghĩ đến nhiễm nấm ở bệnh nhân có sùi lớn. 

Các vi khuẩn khó nuôi cấy (bold): Neisseria, Legionella, Nocardia, 

Mycobacteria, nhóm vi khu-ẩn HACEK, vi khuẩn kị khí, các vi khuẩn nội bào và 

nấm. 

Hình ảnh “sùi” trên siêu âm có thể do các nguyên nhân khác không nhiễm 

khuẩn: 

- Sùi huyết khối vô khuẩn: 

+ Viêm nội tâm mạc Libman-Sacks trong bệnh lupus 

+ Hội chứng kháng phospholipid nguyên phát 

+ Ung thư biểu mô tuyến 

- Thoái hóa u nhầy của van (thường gặp ở van hai lá) 

- Đứt dây chằng van hai lá 



 
 

 

- Pannus van nhân tạo 

- Mũi chỉ khâu hoặc tổ chức canxi hóa sau thay van 

5. Chẩn đoán phân biệt 

- Tổn thương vôi hóa ở van tim 

- Thoái hóa u nhầy của van (thường gặp ở van hai lá) 

- Đứt dây chằng van hai lá 

- Pannus van nhân tạo 

- Mũi chỉ khâu hoặc tổ chức canxi hóa sau thay van 

- Nhiễm khuẩn huyết nhưng không có tổn thương van tim, nội mạc buồng tim. 

III. ĐIỀU TRỊ VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM KHUẨN[1][2][4] 

1. Nguyên tắc điều trị viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn 

- Bệnh nhân viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn nên được chăm sóc điều trị nhiều 

chuyên khoa phối hợp: truyền nhiễm, tim mạch và chuyên gia phẫu thuật tim 

để tối ưu điều trị nội khoa, kháng sinh và phẫu thuật. 

- Kháng sinh là nền tảng điều trị VNTMNK, phẫu thuật có vai trò loại bỏ tổ chức sùi, 

huyết khối, vật liệu nhân tạo hoặc dẫn lưu áp xe. Vai trò đề kháng của cơ thể không 

có nhiều tác dụng, do vậy các kháng sinh kìm khuẩn ít được sử dụng. 

- Các vi khuẩn thường có sự dung nạp với kháng sinh, đây là nguyên nhân gây 

tái phát bệnh sau khi ngưng điều trị. Các vi khuẩn phát triển chậm và có trạng 

thái dừng thường dễ sinh ra sự đề kháng. Do vậy, trong các trường hợp có các 

mảnh sùi, vật liệu nhân tạo trong tim, thời gian điều trị được khuyến cáo là 2-6 

tuần với van tự nhiên, ít nhất 6 tuần với van nhân tạo. 

- Kháng sinh cần được cho sớm ngay khi cấy máu kết thúc, lúc này có thể điều 

trị theo kinh nghiệm hoặc theo quy ước, và điều chỉnh khi có kết quả chính xác 

từ cấy máu, nuôi cấy tổ chức giải phẫu bệnh trong phẫu thuật, hoặc kháng sinh 

đồ. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) vẫn là tiêu chuẩn thường được khuyến cáo 

trong việc lựa chọn kháng sinh điều trị. 

- VNTMNK do nấm có nguy cơ tử vong rất cao (lên đến 50%), và thường được 

khuyến cáo điều trị kháng nấm kết hợp phẫu thuật. 



 
 

 

- Việc phòng ngừa VNTMNK ở các bệnh nhân có nguy cơ cần được ưu tiên và 

chú trọng trong thực hành lâm sàng 

2. Điều trị nội khoa 

Bảng 1: Kháng sinh điều trị theo kinh nghiệm VNTMNK khi chưa có kết quả 

cấy máu trong trường hợp bệnh nặng cấp tính 

Kháng 

sinh 
Liều và đường dùng KC MCC Ghi chú 

Van nguyên gốc mắc phải trong cộng đồng hoặc van nhân tạo trễ (> 12 tháng 

sau mổ) 

Ampicillin 

phối hợp 

Oxacillin 

phối hợp 

Gentamicin 

12 g/ngày, chia 4-6 lần 

TM 

  

12 g/ngày, chia 4-6 lần 

TM 

 3 mg/kg/ngày, 1 lần 

TTM/TB 

IIa C 

Bệnh nhân cấy máu 

âm tính cần được 

tham vấn với chuyên 

gia bệnh nhiễm 

Vancomycin 

phối hợp 

Gentamicin 

30-60 mg/kg/ngày, 

chia 2-3 lần 

 3 mg/kg/ngày, 1 lần 

TTM/TB 

IIb C 
Dành cho bệnh nhân 

dị ứng PNC 

Van nhân tạo sớm (< 12 tháng) hoặc VNTMNK mắc phải trong bệnh viện và 

liên quan với chăm sóc y tế 

Vancomycin 

phối hợp 

Gentamicin 

phối hợp 

Rifampin 

30 mg/kg/ngày, chia 2 

lần TTM 

 3 mg/kg/ngày, 1 lần 

TTM/TB 

IIb C 

Rifampin chỉ được 

khuyến cáo cho van 

nhân tạo và bắt đầu 3-

5 ngày chậm hơn 

vancomycin và 

gentamicin. 



 
 

 

 900-1200 mg TM 

hoặc uống, chia 2-3 

lần/ngày 

Bảng 2: Kháng sinh điều trị VNTMNK do streptococci ở miệng và Streptococci 

bovis 

Kháng sinh Liều và đường dùng 

Thời 

gian 

(tuần) 

KC MCC 
Các trường 

hợp đặc biệt 

Những dòng streptococci ở miệng và đường tiêu hoá nhạy với PNC (MIC ≤ 

0,125 mg/ L) 

Điều trị chuẩn: thời gian 4 tuần 

PNC G 

 

12-18 triệu U/ 

ngày chia 4-6 

lần IV hay PIV 

liên tục 

 

4 

 
I B 

Thích hợp cho 

bệnh nhân > 65 

tuổi, suy thận, 

rối loạn chức 

năng dây thần 

kinh số VIII, 

VNTMNK van 

nhân tạo (PVE) 

Hoặc Amoxicilline 

100-200 mg/ kg/ 

ngày chia 4-6 lần 

IV 

 

4 

 
I B 

Hoặc ceftriaxone 2g/ ngày IV 1 lần 
4 

 
I B 

Điều trị chuẩn: thời gian 2 tuần 



 
 

 

PNC G 

 

  

  

  

  

  

  

  12-18 MU/ 

ngày chia 4-6 

lần IV hay PIV 

liên tục 

2 I B Chỉ dùng cho 

VNTMNK trên 

van nguyên gốc 

(NVE) không 

biến chứng và 

chức năng thận 

bình thường 

  

  

  

  

  

Netilmicin 

không được 

dùng rộng rãi ở 

Châu Âu 

Hoặc Amoxicilline 

100-200 mg/ kg/ 

ngày chia 4-6 lần 

IV 

 

2 I B 

Hoặc Ceftriaxone 2g/ ngày IV 1 lần 
2 

 
I B 

Kết hợp Gentamicin 

 

3 mg/ kg/ ngày IV 

hoặc IM dùng 1 

lần 

 

2 I B 

Hoặc Netilmicin 

 

4-5 mg/ kg/ ngày/ 

1 lần IV 

 

 

2 

 

I 

 

 

B 

 

 

Dị ứng với beta-lactam 



 
 

 

Vancomycin 

30 mg/ kg/ 

ngày chia 2 lần 

IV 

Trẻ em: 40 

mg/ kg/ ngày 

chia 2-3 lần 

4 I C 
6 tuần  ở bệnh 

nhân PVE 

Dòng kháng tương đối với PNC ( MIC 0,25-2 mg/ L) 

Điều trị chuẩn 

PNC G 

12-18 MU/ 

ngày chia 4-6 

lần IV hay PIV 

liên tục 

   

4 
I 

 

B 

 

 

 

  

  

6 tuần  ở bệnh 

nhân PVE 

  

  

Hoặc 

Amoxicilline 

100-200 mg/ 

kg/ ngày chia 

4-6 lần IV 

 

4 I B 

Hoặc 

Ceftriaxon 

 2g/ ngày IV 1 

lần 

 

4 I B 

Kết hợp 

Gentamicin 

 3 mg/ kg/ ngày 

IV hoặc IM 

 

2 I B 

Bệnh nhân dị ứng với beta- lactam 

Vancomycin 

30 mg/ kg/ ngày 

chia 2 lần IV 

 

 

4 

 

 

I 

 

 

C 

 

 

 6 tuần  ở 

bệnh nhân 

PVE 

  



 
 

 

Kết hợp 

Gentamicin 

3 mg/ kg/ ngày 

IV hoặc IM 
2 I C 

Bảng 3: Kháng sinh điều trị VNTMNK do Staphylococcus 

Kháng 

sinh 
Liều và đường dùng 

Thời gian 

(tuần) 
KC MCC 

Các trường 

hợp đặc biệt 

Van nguyên gốc 

Staphylococcus nhạy methicillin 

Cloxacillin hay 

oxacillin 

12 g/ ngày chia 

4-6 lần IV 

  

4- 6 

 

I 

 

B 

 

Không khuyến 

cáo phối hợp 

gentamicin vì 

không có lợi 

mà còn hại 

thận 

Điều trị thay thế 

Cotrimoxazole 

  

  

  

  

  

  

  

Sulfamethoxazo

le 4800 mg / 

ngày, 

trimethoprime 

960 mg / ngày 

chia 4-6 lần IV 

 

  

1tuần IV + 

5 tuần 

uống 

  

II B 

  

C 

 Staphylococc

us aureus 



 
 

 

Kết hợp 

Clindamycin 

1800 mg IV chia 3 

lần/ ngày 

 

  

  

 

  

  

1 

 

 

 

 

 

IIB 

 

 

 

 

 

C 

 

Bệnh nhân dị ứng với PNC hay Staphylococcus kháng methicillin 

Vancomycin 

  

  

  

  

  

30–60mg/kg/ 

ngày IV chia 

2-3 lần 

  

 

4-6 

 
I B 

Cephalosporin 

(cefazolin 

6g/ngày hoặc 

cefotaxime 

6g/ ngày chia 

3 lần  được 

khuyến cáo 

nếu dị ứng 

PNC và không 

có sốc phản vệ 

nếu tụ cầu 

nhạy với 

methicillin 

–  Daptomycin 

tốt hơn 

vancomycin 

nếu là du 

Điều trị thay thế 

Daptomycin 

  

10mg/ kg/ 

ngày IV / 1 

lần 

 

 

4-6 

 

 

II A 

 

 

C 

 

hoặc Cotrimoxazole 

 

Sulfamethoxaz

ole 4800 mg / 

ngày, 

trimethoprime 

960 mg / ngày 

chia 4-6 lần IV  

 

 

1tuần IV + 

5 tuần 

uống 

 

 

II B 

 

 

C 



 
 

 

  

Kết hợp 

Clindamycin 

  

  

  

 1800 mg IV 

chia 3 lần/ 

ngày 

  

1 

 

II B 

 

C 

khuẩn huyết 

MSSA hoặc 

MRSA có 

MIC 

vancomycin > 

1mg/L 

Van nhân tạo 

Staphylococcus nhạy methicillin 

Cloxacillin 

hay oxacillin 

   

12 g/ ngày chia 4-6 lần 

IV 

  

 

≥ 6 

 

 

 

I 

 

 

 

 

B 

 

 

 

-Có thể 

dùng 

rifampicin 

sau khi dùng 

vancomycin 

và 

gentamicin 

3-5 ngày 

-Gentamicin 

có thể dùng 

1 lần/ ngày 

để giảm độc 

thận   

phối hợp 

Rifampicin 

 

900 – 1000 mg IV hay 

uống chia 2-3 lần/ ngày 

≥ 6 

 

 

I 

 

B 

Gentamicin 

 

3mg/kg/ ngày IV hay 

IM 1- 2 lần/ ngày 
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I 

 

B 

Bệnh nhân dị ứng với PNC hay Staphylococcus kháng methicillin 

Vancomycin 

phối hợp 

  

  

30 mg/ kg/ ngày chia 2 

lần IV 

 

≥ 6 

 

 

 

I 

 

 

 

B 

 

 

Cephalospo

rin 

(cefazolin 

6g/ ngày 



 
 

 

Rifampicin 

 

900 – 1000 mg IV hay 

uống chia 2-3 lần/ ngày 

≥ 6 

 
I B 

hoặc 

cefotaxime 

6g/ ngày 

chia 3 

lần  được 

khuyến cáo 

nếu dị ứng 

PNC  và 

không có 

sốc phản vệ 

nếu tụ cầu 

còn nhạy 

methi 

Và  

Gentamicin 

 

3mg/kg/ ngày IV hay 

IM 1- 2 lần/ ngày 

 

2 I B 

Bảng 4: Kháng sinh điều trị VNTMNK do Enterococcus 

Kháng sinh 
Liều và đường 

dùng 

Thời gian 

(tuần) 
KC MCC 

Các trường 

hợp đặc biệt 

Những dòng nhạy PNC và gentamicin 

 Amoxicilline 

 

200 mg/kg/ngày, 4-

6 lần TM 

   

 

4-6 

 
I B 

6 tuần khi bệnh 

nhân có triệu 

chứng > 3 tháng 

hay van nhân 

tạo 
Phối hợp 

Gentamicin 

3 mg/kg/ngày 1 lần 

TTM 

 

2-6 

 
I B 

Amoxicilline 

 

200 mg/kg/ngày, 4-

6 lần TM 

6 

 
I B 

Phối hợp này 

dùng để điều trị 



 
 

 

  

 

dòng E. 

faecalis hoạt 

động có hay 

không có 

HLAR 

Không chống 

được E. 

faecium thể 

hoạt động 

Phối hợp 

Ceftriaxone 

4 g/ngày chia 2 lần 

TM 
6 I B 

Vancomycin 

 

30 mg/kg/ngày, 

chia 2 lần TTM 

  

 

6 

 
I C 

  

Phối hợp 

Gentamicin 

 3 mg/kg/ngày, 1 lần 

TTM 

 

6 I C 

Bảng 5: Kháng sinh điều trị VNTMNK cấy máu âm tính 

Tác nhân gây 

bệnh 
Liệu pháp được đề nghị Kết quả điều trị 

Brucella spp. 

Doxycycline 200 mg/24h 

+ Cotrimoxazole (960 mg/24h) 

+ Rifampin (300-600 mg/24h) 

uống ≥ 3-6 tháng 

Điều trị thành công là 

khi nồng độ kháng thể < 

1:60. 

Một số tác giả khuyên 

phối hợp gentamicin 

trong 3 tuần đầu. 

C. burnetii 

(gây sốt Q) 

Doxycycline 200 mg/24h 

+ Hydroxychloroquine 200-600 

mg/24h uống (> 18 tháng) 

Điều trị thành công là 

khi nồng độ IgG kháng 



 
 

 

 

pha I < 1:200 và nồng 

độ IgA và IgM < 1:50. 

Bartonella spp. 

Doxycycine 100 mg/12h uống 4 

tuần + Gentamicin (3 mg/kg) TM 

trong 2 tuần 

Tỉ lệ thành công ≥ 90%. 

Legionella spp. 

Levofloxacin 500 mg/12h TM hoặc 

uống ≥ 6 tuần hoặc Clarithromycin 

500 mg/12h TM 2 tuần, sau đó uống 

4 tuần + Rifampin 300-1200 

mg/24h 

Điều trị tối ưu chưa rõ. 

Mycoplasma spp. 
Levofloxacin 500 mg/12h TM hoặc 

uống ≥ 6 tháng 
Điều trị tối ưu chưa rõ. 

T. whipplei 

(gây bệnh 

Whipple) 

Doxycycline 200 mg/24h + 

Hydroxychloroquine 200-600 

mg/24h uống ≥ 18 tháng 

Điều trị dài hạn, thời 

gian tối ưu chưa rõ. 



 
 

 

Bảng 6: Khuyến cáo về điều trị VNTMNK khi có thiết bị điện tử cấy ghép trong 

tim 

Khuyến cáo 

Mức khuyến 

cáo 

Mức bằng 

chứng 

A. Điều trị   

1. Liệu pháp kháng sinh lâu dài và tháo bỏ thiết bị cấy 

ghép (bao gồm cả máy và các dây điện cực) được khuyến 

cáo khi chẩn đoán chắc chắn VNTMNK do thiết bị cấy 

ghép trong tim. 

I C 

2. Tháo bỏ hoàn toàn thiết bị cấy ghép trong tim nên được 

cân nhắc khi có tình trạng nhiễm trùng ẩn giấu mà không 

tìm ra căn nguyên rõ ràng nào khác. 

IIa C 

3. Bệnh nhân bị VNTMNK van tự nhiên hoặc van nhân 

tạo kèm theo có thiết bị cấy ghép trong tim, dù không có 

bằng chứng của nhiễm trùng thiết bị cấy ghép cũng có thể 

cân nhắc việc tháo bỏ thiết bị cấy ghép. 

IIb C 

B. Cách thức tháo bỏ thiết bị cấy ghép   

1. Tháo bỏ qua da được khuyến cáo trên tất cả các bệnh 

nhân được chẩn đoán VNTMNK trên thiết bị cấy ghép 

trong tim, thậm chí với cục sùi > 10 mm. 

I B 

Khuyến cáo 
Mức khuyến 

cáo 

Mức bằng 

chứng 

2. Tháo bỏ qua da được khuyến cáo trên tất cả các bệnh 

nhân được chẩn đoán VNTMNK trên thiết bị cấy ghép 

trong tim, thậm chí với cục sùi > 10 mm. 

IIa C 

3. Phẫu thuật tháo bỏ có thể được cân nhắc trên bệnh nhân 

có tổ chức sùi lớn > 20 mm. 
IIb C 

3. Điều trị ngoại khoa  



 
 

 

Mục đích cơ bản của điều trị ngoại khoa cho VNTMNK là lấy đi những mảnh 

sùi hoặc hoại tử mà không thể điều trị nội khoa được, sửa lại van hoặc thay van 

bị tổn thương. 

Chỉ định điều trị ngoại khoa là quyết định khó khăn nhưng rất cần thiết trong 

một số hoàn cảnh. Khi chỉ định phải cân nhắc nhiều yếu tố và phải chú ý thời điểm 

phẫu thuật. 

Chỉ định phẫu thuật trong VNMTNK theo ESC 2015  

Chỉ định phẫu thuật Thời gian 

Loại 

bằng 

chứng 

A. Suy tim 

VNTMNK trên van tự nhiên hoặc van nhân tạo ở van 

động mạch chủ hoặc van hai lá với hở van cấp nặng, 

tắc nghẽn hoặc dò van, gây phù phổi kháng trị hoặc sốc 

tim 

Tối khẩn I 

VNTMNK trên van tự nhiên hoặc van nhân tạo ở van 

động mạch chủ hoặc van hai lá với hở van nặng hoặc 

tắc nghẽn gây các triệu chứng suy tim hoặc dấu hiệu 

siêu âm tim của dung nạp huyết động kém (van hai lá 

đóng sớm hoặc tăng áp phổi) 

Khẩn I 

B. Nhiễm khuẩn không kiểm soát được 

Nhiễm khuẩn tại chỗ không kiếm soát được (áp xe, giả 

phình, dò, sùi tăng kích thước) 
Khẩn I 

Nhiễm khuẩn do nấm hoặc vi khuẩn đa kháng thuốc 
Khẩn/chương 

trình 
I 

Cấy máu dương tính dai dẳng dù đã dùng kháng sinh 

thích hợp 
Khẩn IIa 

VNTMNK trên van nhân tạo do tụ cầu hoặc vi khuẩn 

gram âm ngoài HAECK 

Khẩn/Chương 

trình 
IIa 



 
 

 

C. Phòng ngừa thuyên tắc mạch 

VNTMNK van động mạch chủ hoặc van hai lá với sùi 

lớn (>10 mm), bệnh nhân bị một hoặc nhiều đợt thuyên 

tắc mạch dù đã dùng kháng sinh thích hợp 

Khẩn I 

VNTMNK trên van động mạch chủ hoặc van hai lá với 

sùi lớn (>10 mm) kèm suy tim, nhiễm khuẩn dai dẳng 

hoặc áp xe 

Khẩn I 

Sùi rất lớn (>15mm) Khẩn IIb 

Ghi chú: Mổ tối khẩn là mổ trong vòng 24 giờ, mổ khẩn cấp là mổ trong vòng 

vài ngày, mổ chương trình là mổ sau khi đã dùng kháng sinh ít nhất 1-2 tuần. 

Chỉ định điều trị ngoại khoa VNTMNK nhiễm khuẩn tim bên phải 

Khuyến cáo 
Loại bằng 

chứng 

Điều trị ngoại khoa nên được xem xét trong các tình huống sau  

Vi trùng khó tiêu diệt (như nấm) hoặc nhiễm khuẩn huyết >7 

ngày (như tụ cầu vàng, trực khuẩn mủ xanh…) dù đã dùng 

kháng sinh đầy đủ 

IIa Hoặc mảnh sùi van 3 lá dai dẳng >20mm sau tắc mạch phổi tái 

lại có hay không có suy tim phải kèm theo 

Hoặc suy tim phải thứ phát do hở van ba lá nặng đáp ứng kém 

lợi tiểu 

IV. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG [2] 

- Sốc nhiễm khuẩn 

- Suy đa tạng 

- Tắc mạch do sùi: Nhồi máu não, nhồi máu cơ tim, tắc mạch chi,... 

- Thủng lá van  

V. PHÒNG BỆNH [2] 

1. Tăng cường vệ sinh, phòng nhiễm khuẩn huyết 



 
 

 

- Chú trọng vệ sinh răng miệng, tai mũi họng, tiết niệu-sinh dục. Khám bệnh 2 

lần/năm. 

- Điều trị các ổ nhiễm khuẩn ngay khi xuất hiện triệu chứng lâm sàng. 

- Kháng sinh phòng bệnh trước các thủ thuật răng miệng ở bệnh nhân tim có 

nguy cơ cao. 

2. Các bệnh tim cần có kháng sinh dự phòng VNTMNK 

- Bệnh nhân mang van tim nhân tạo (bao gồm van đặt qua đường can thiệp) hoặc 

được sửa van với vật liệu nhân tạo. 

- Tiền sử VNTMNK. 

- Các bệnh tim bẩm sinh bao gồm: 

+ Tất cả bệnh tim bẩm sinh tím. 

+ Mọi loại bệnh tim bẩm sinh đã được sửa chữa với vật liệu nhân tạo, dù đặt 

qua đường phẫu thuật hay đường can thiệp qua da, cho đến 6 tháng sau phẫu 

thuật hoặc suốt đời nếu còn shunt tồn lưu hoặc hở van tồn lưu. 

- Kháng sinh dự phòng không được khuyến cáo cho các bệnh van tim và các 

bệnh  tim bẩm sinh khác. 

3. Các thủ thuật cần có kháng sinh dự phòng VNTMNK 

- Thủ thuật răng miệng: Kháng sinh dự phòng chỉ nên xem xét dùng trong những 

thủ thuật răng có đụng chạm mô nướu hoặc vùng quanh chân răng hoặc gây 

thủng màng nhày miệng (class IIa, mức chứng cứ C). 

- Kháng sinh dự phòng không được khuyến cáo trong chích thuốc tê xuyên qua 

mô không nhiễm khuẩn, chụp X-quang răng, đặt nẹp chỉnh răng, rụng răng sữa, 

chấn thương môi hoặc màng nhày miệng (class III, mức chứng cứ C). 

- Kháng sinh dự phòng không được khuyến cáo trong: 

+ Các thủ thuật/phẫu thuật đường hô hấp, kể cả nội soi phế quản, nội soi thanh 

quản và đặt nội khí quản (class III, mức chứng cứ C). 

+ Các thủ thuật nội soi ống tiêu hóa và đường niệu sinh dục, sinh qua đường 

âm đạo, sinh mổ hoặc siêu âm tim qua thực quản (class III, C). 

+ Bất cứ phẫu thuật da và mô mềm nào (class III, C). 



 
 

 

4. Các chế độ kháng sinh dự phòng VNTMNK 

- Thủ thuật răng miệng: chỉ một liều 30-60 phút trước thủ thuật. 

- Bệnh nhân không dị ứng PNC và ampicillin: 

+ Đường uống: Amoxicillin 2g (trẻ em: 50 mg/kg). 

+ Không uống được: Ampicillin 2g TB/TM (trẻ em: 50 mg/kg TB/TM) 

- Bệnh nhân dị ứng với PNC hoặc ampicillin: 

+ Đường uống: Clindamycin 600 mg (trẻ em: 20 mg/kg) 

+ Không uống được: Clindamycin 600mg TB/TM (trẻ em: 20mg/kg, TB/TM) 

VI. TIÊU CHÍ NHẬP VIỆN 

Bệnh nhân nhập chuyên khoa tim mạch khi khám phát hiện sốt chưa rõ nguyên 

nhân kèm theo có các triệu chứng của viêm nội tâm mạc như:  

- Tiếng thổi bất thường ở tim  

- Tiền sử: tiêm chích ma túy, sau thủ thuật ở răng miệng, tiêm truyền tĩnh mạch. 

- Siêu âm tim thành ngực thấy: sùi, áp xe, giả phình, dò trong tim. Thủng hoặc 

phình vách van. Hở một phần mới xuất hiện của van nhân tạo. 

Bảng mã ICD bệnh viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn 

Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn Mã ICD 

Viêm nội tâm mạc cấp và bán cấp I33 

Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng cấp và bán cấp I33.0 

Viêm nội tâm mạc cấp, không đặc hiệu I33.9 

Viêm nội tâm mạc, không xác định I38 

Viêm nội tâm mạc cấp do thấp I01.1 

Viêm nội tâm mạc do nấm Candida I39.8*;B37.6+ 

Viêm nội tâm mạc không xác định van, trong bệnh phân loại 

nơi khác 
I39.8* 

Viêm nội tam mạc và bệnh van tim trong phân loại nơi khác I39* 
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RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID MÁU 

(Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác: E78) 

 

I. KHÁI NIỆM  

Rối loạn lipid máu (RLLPM) là tình trạng bệnh lý khi có một hoặc nhiều 

thông số lipid bị rối loạn (tăng cholesterol hoặc tăng triglicerid, hoặc tăng LDL-

c, hoặc giảm HDL-c…). RLLPM thường được phát hiện cùng lúc với mội số bệnh 

lý tim mạch-nội tiết-chuyển hóa. Đồng thời RLLPM cũng là yếu tố nguy cơ của 

bệnh lý này. Nguyên nhân của RLLPM có thể do nguyên phát như di truyền hoặc 

thứ phát do phong cách sống không hợp lý. Điều trị RLLPM thay đổi lối sống 

(tăng cường vận động thể lực, thay đổi chế độ ăn: hạn chế bia rượu, mỡ động 

vật…) hoặc dùng thuốc giảm lipid máu. Điều trị RLLPM góp phần vào điều trị 

bệnh nguyên của nhiều bệnh tim mạch, nội tiết, chuyển hóa [1]. 

Các loại lipid máu theo kích thước: 

- Chilomicron vi dưỡng chấp chứa triglycerid 

- VLDL (very low dencity lipoprotein) 

- LDL (low dencity lipoprotein) 

- HDL (high dencity lipoprotein) 

II. NGUYÊN NHÂN  

1. Rối loạn lipid máu tiên phát [1][2][3] 

RLLPM tiên phát do đột biến gen làm tăng tổng hợp quá mức cholesterol (TC), 

triglicerid (TG), LDL-c hoặc giảm thanh thải TC, TG, LDL-c hoặc giảm tổng hợp 

HDL-c hoặc tăng thanh thải HDL-L. RLLPM tiên phát thường xảy ra sớm ở trẻ 

em và người trẻ tuổi, ít khi kèm thể trạng béo phì, gồm các trường hợp sau: 

- Tăng triglycerid tiên phát: Là bệnh cảnh di truyền theo gen lặn, biểu hiện lâm 

sàng thường người bệnh không bị béo phì, có gan lách lớn, cường lách, thiếu máu 

giảm tiểu cầu, nhồi máu lách, viêm tụy cấp gây đau bụng. 



 
 

 

- Tăng lipid máu hỗn hợp: Là bệnh cảnh di truyền, trong gia đình có nhiều người 

cùng mắc bệnh. Tăng lipid máu hỗn hợp có thể do tăng tổng hợp hoặc giảm thoái 

biến các lipoprotein. Lâm sàng thường béo phì, ban vàng, kháng insulin, đái 

đường típ 2, tăng acid uric máu. 

2. Rối loạn lipid máu thứ phát [1][2][3] 

Nguyên nhân của RLLPM thứ phát do lối sống tĩnh tại, dùng nhiều bia-rượu, 

thức ăn giàu chất béo bão hòa. Các nguyên nhân thứ phát khác của RLLPM như 

đái tháo đường, bệnh thận mạn tính, suy giáp, xơ gan, dùng thuốc thiazid, 

corticoides, estrogen, chẹn beta giao cảm. 

Tăng triglycerid thứ phát: 

- Đái tháo đường: thường tăng triglycerid máu do hoạt tính enzyme lipoprotein 

lipase giảm. Nếu glucose máu được kiểm soát tốt thì triglycerid sẽ giảm sau vài 

tuần. Tăng TG máu là yếu tố nguy cơ xơ vữa động mạch ở người bệnh đái tháo 

đường 

- Cường cortisol (Hội chứng Cushing): có tình trạng giảm dị hóa các lipoprotein 

do giảm hoạt tính enzyme lipoprotein lipase. Tình trạng này càng rõ hơn trong 

trường hợp kèm kháng insulin và đái tháo đường. 

- Sử dụng estrogen: ở phụ nữ dùng estrogen thời gian dài, có sự gia tăng TG do 

tăng tổng hợp VLDL. Trong thai kỳ, nồng độ estrogen tăng cũng làm gia tăng TG 

gấp 2-3 lần và sẽ trở lại mức bình thường sau sinh khoảng 6 tuần. 

- Nghiện rượu: làm rối loạn lipid máu, chủ yếu tăng triglycerid. Đặc biệt, rượu 

làm tăng đáng kể nồng độ triglycerid máu ở những người tăng sản TG nguyên 

phát hoặc thứ phát do các nguyên nhân khác. Hội chứng Zieve tăng TC máu, rượu 

chuyển thành acetat làm giảm sự oxyd hóa acid béo ở gan nên acid béo tham gia 

sản xuất TG gây gan nhiễm mỡ và tăng sản xuất VLDL, chức năng gan giảm dẫn 

đến giảm hoạt tính enzyme LCAT (Lecithin cholesterol acyltransferase: enzyme 

ester hóa cholesterol) nên cholesterol ứ đọng trong hồng cầu làm vỡ hồng cầu gây 

thiếu máu tán huyết. 



 
 

 

- Bệnh thận: trong hội chứng thận hư, tăng VLDL và LDL do gan tăng tổng hợp 

để bù và lượng protein máu giảm do thải qua nước tiểu. TG tăng do albumin máu 

giảm nên acid béo tự do gắn với albumin cũng giảm, acid béo tự do tăng gắn vào 

lipoprotein làm cho sự thủy phân TG của các lipoprotein này bị giảm. 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định 

1.1.  Lâm sàng 

Rối loạn lipid máu là bệnh lý sinh học, xảy ra sau một thời gian dài mà 

không thể nhận biết được, vì RLLPM không có triệu chứng đặc trưng. Phần lớn 

triệu chứng lâm sàng của rối loạn lipid máu chỉ được phát hiện khi nồng độ các 

thành phần lipid máu cao kéo dài hoặc gây ra các biến chứng ở các cơ quan như 

xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não, các ban vàng ở mi mắt, 

khuỷu tay, đầu gối, RLLPM có thể gây viêm tụy cấp. RLLPM thường được phát 

hiện muộn trong nhiều bệnh lý khác nhau của nhóm bệnh tim mạch - nội tiết - 

chuyển hóa [1][2][3]. 

1.1.1. Một số dấu chứng đặc hiệu ở ngoại biên của tăng lipid máu 

- Cung giác mạc (arc cornea): Màu trắng nhạt, hình vòng tròn hoặc không hoàn 

toàn, định vị quanh mống mắt, chỉ điểm tăng TC (typ 2a hoặc 2b), thường có giá 

trị đối với người dưới 50 tuổi. 

- Ban vàng (xanthelasma): Định vị ở mí mắt trên hoặc dưới, khu trú hoặc lan tỏa, 

gặp ở typ 2a hoặc 2b. 

- U vàng gân (tendon xanthomas): Định vị ở gân duỗi của các ngón và gân Achille 

và vị trí các khớp đốt bàn ngón tay, đặc hiệu của typ 2a. 

- U vàng dưới màng xương (periostea xanthomas): Tìm thấy ở củ chày trước, trên 

đầu xương của mỏm khuỷu, ít gặp hơn u vàng gân. 

- U vàng da hoặc củ (cutaneous or tuberous xanthomas): Định vị ở khuỷu và đầu 

gối. 

- Dạng ban vàng lòng bàn tay (palmar xanthomas): Định vị ở các nếp gấp ngón 

tay và lòng bàn tay. 



 
 

 

1.1.2. Một số dấu chứng nội tạng của tăng lipid máu [1][2] 

- Nhiễm lipid võng mạc (lipemia retinalis): Soi đáy mắt phát hiện nhiễm lipid 

võng mạc (lipemia retinalis) trong trường hợp Triglycerides máu cao. 

- Gan nhiễm mỡ (hepatic steatosis): Từng vùng hoặc toàn bộ gan, phát hiện qua 

siêu âm hoặc chụp cắt lớp, thường kèm tăng TG máu. 

- Viêm tụy cấp: Thường gặp khi TG trên 10 gam/L, dạng viêm cấp, bán cấp phù 

nề, amylase máu không hoặc tăng vừa phải. 

- Xơ vữa động mạch: Là biến chứng lâu dài của tăng lipoprotein, thường phối hợp 

với tăng lipoprotein không biết trước đó, có thể phối hợp với một số yếu tố nguy 

cơ khác như thuốc lá, đái tháo đường. Tổn thương động mạch có khẩu kính trung 

bình và lớn như tổn thương động mạch vành và tai biến mạch máu não thường 

liên quan nhiều hơn so với viêm tắc động mạch hai chi dưới. 

1.2. Cận lâm sàng [1][2] 

- Định lượng bilan lipid: Cholesterol (TC) máu, Triglycerid (TG), LDL-

Cholesterol (LDL-c), HDL-Cholesterol (HDL-c). Chẩn đoán RLLPM được gợi ý 

khi có một số dấu chứng của RLLPM trên lâm sàng như thể trạng béo phì, ban 

vàng, các biến chứng ở một số cơ quan như TBMMN, bệnh mạch vành… Chẩn 

đoán xác định bằng xét nghiệm các thông số lipid khi có một hoặc nhiều rối loạn 

như sau: 

+ Cholesterol máu > 5,2 mmol/L (200mg/dL) 

+ Triglycerid > 1,7 mmol/L (150mg/dL) 

+ LDL-cholesterol > 2,58mmol/L (100mg/dL) 

+ HDL-cholesterol < 1,03mmol/L (40 mmol/L) 

- Các xét nghiệm khác: để chẩn đoán nguyên nhân, biến chứng, bệnh lý phối hợp, 

tiên lượng và theo dõi trong quá trình điều trị…, tùy từng trường hợp các xét 

nghiệm sau có thể làm và một số xét nghiệm có thể phải làm lại nhiều lần để theo 

dõi trong quá trình điều trị: 



 
 

 

+ Xét nghiệm sinh hóa máu: Glucose, Ure, Creatinin, Điện giải đồ, GOT, GPT, 

Protein TP, Albumin, Acid uric, HbA1c, CK, CKMB, Troponin T, 

Cortisol… 

+ Xét nghiệm huyết học: Tổng phân tích tế bào máu, thời gian prothrombin 

+ Xét nghiệm nước tiểu: Tổng phân tích tế bào nước tiểu, cặn nước tiểu 

+ Siêu âm: siêu âm Doppler tim, siêu âm Doppler mạch cảnh, siêu âm doppler 

mạch máu ngoại biên, siêu âm ổ bụng 

+ Chẩn đoán hình ảnh: điện tâm đồ, XQ tim phổi, chụp CLVT sọ não 32 dẫy 

không thuốc cản quang, chụp CLVT ổ bụng 32 dẫy có/không thuốc cản 

quang, chụp MRI sọ não, chụp MSCT mạch não, chụp MSCT mạch máu 

ngoại biên, chụp MSCT động mạch chủ, chụp MSCT động mạch vành, chụp 

động mạch vành qua da, nong và đặt stent động mạch vành… 

2. Chẩn đoán các thể bệnh theo Fredrickdson 
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3. Chẩn đoán mức độ theo NCEP ATPIII 

Thông số lipid Nồng độ Đánh giá nguy cơ 

 < 200 Bình thường 

CT (mg/dL) 200-239 Cao giới hạn 

 ≥ 240 Cao 

 < 150 Bình thường 

TG (mg/dL) 150-199 Cao giới hạn 

 200-499 Cao 

 ≥ 500 Rất cao 

LDL-c (mg/dL) < 100 Tối ưu 

 100-129 Gần tối ưu 

 130-159 Cao giới hạn 

 160-189 Cao 

 ≥ 190 Rất cao 

HDL-c (mg/dL) < 40 Thấp 

 ≥ 60 Cao 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Hướng điều trị 

Điều trị RLLPM phải kết hợp thay đổi lối sống và dùng thuốc. Thay đổi lối 

sống bao gồm tăng cường luyện tập, vận động thể lực nhất là những người làm 

công việc tĩnh tại và điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý với thể trạng và tính chất 

công việc [1]. 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Thay đổi lối sống 

- Luyện tập – vận động thể lực: thời gian tập luyện - vận động thể lực khoảng 30 

đến 45 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần, cường độ và thời gian tập tùy thuộc vào 

tình trạng sức khỏe nhất là những người có bệnh lý huyết áp, mạch vành, suy 

tim… 

- Chế độ ăn: hạn chế năng lượng, hạn chế mỡ chứa nhiều acid béo bão hòa như 



 
 

 

mỡ trong thịt heo, thịt bò, thịt cừu…, giảm cholesterol có trong lòng đỏ trứng, bơ, 

tôm…, cân đối giữa glucid, lipid và protid, hạn chế bia - rượu. Bổ sung chất xơ, 

vitamin, yếu tố vi lượng từ các loại rau, củ và hoa quả. 

2.2. Thuốc giảm lipid máu [1][2] 

2.2.1. Nhóm statin (HMG-CoA reductase inhibitors) 

- Tác dụng: ức chế enzym Hydroxymethylglutaryl CoA Reductase là một enzym 

tổng hợp TC, làm giảm TC nội sinh, kích thích tăng tổng hợp thụ thể LDL-c nên 

tăng thu giữ LDL-c tại gan. Kết quả sẽ giảm LDL-C, VLDL, TC, TG và tăng 

HDL-C. Ngoài ra nhóm statin còn giảm quá trình viêm của nội mạc mạch máu, 

giúp thoái triển mảng xơ vữa, tăng tổng hợp nitric oxide (ON) của tế bào nội mạc. 

- Liều lượng và tên thuốc: 

+ Atorvastatin: 10-20mg/ngày, liều tối đa 80 mg/ngày. 

+ Rosuvastatin: 10-20mg/ngày, liều tối đa 40 mg/ngày. 

+ Simvastatin: 10-20 mg/ngày, liều tối đa 80 mg/ngày. 

+ Lovastatin: 20-40 mg/ngày, liều tối đa 80 mg/ngày. 

+ Fluvastatin: 20-40 mg/ngày, liều tối đa 80 mg/ngày. 

+ Pravastatin: 20-40 mg/ngày, liều tối đa 80 mg/ngày. 

- Thận trọng đối với người bệnh có bệnh lý gan. 

- Chỉ định: tăng LDL-c, tăng TC. 

2.2.2. Nhóm fibrate 

- Tác dụng: làm giảm TG do kích thích PPAR alpha làm tăng oxy hóa acid béo, 

tăng tổng hợp enzym LPL, làm tăng thanh thải các lipoprotein giàu TG, ức chế 

tổng hợp apoC-III ở gan, tăng thanh thải VLDL. Các fibrat cũng làm tăng HDL 

do thúc đẩy trình diện apoA-I và apoA-II. 

- Liều lượng và tên thuốc: 

+ Gemfibrozil: liều thường áp dụng trên lâm sàng: 600 mg/ngày. 

+ Clofibrat: 1000 mg/ngày. 

+ Fenofibrat: 100-300 mg/ngày. 

- Tác dụng không mong muốn: 



 
 

 

- Chỉ định điều trị: tăng TG. 

2.2.3. Nhóm acid Nicotinic (Niacin, vitamin PP) 

- Thuốc có tác dụng giảm TG do ức chế phân hủy từ tổ chức mỡ và giảm tổng hợp 

TG ở gan, ức chế tổng hợp và ester hóa acid béo tại gan, tăng thoái biến apo B, 

giảm VLDL, giảm LDL, và tăng HDL (do giảm thanh thải apoA-I). 

- Liều lượng và các biệt dược (Niacor, Niaspan, Slo-niacin): 

+ Loại phóng thích nhanh: 100 mg/dL, liều tối đa 1000 mg/ngày. 

+ Loại phóng thích nhanh: 250 mg/dL, liều tối đa 1500 mg/ngày. 

+ Loại phóng thích nhanh: 500 mg/dL, liều tối đa 2000 mg/ngày. 

- Chỉ định: tăng LDL-C, giảm HDL-C, tăng TG. 

2.2.4. Nhóm Resin (Bile acid sequestrants) 

- Resin trao đổi ion Cl- với acid mật, tăng tổng hợp acid mật từ cholesterol, làm 

tăng bài tiết mật và giảm cholesterol ở gan, kích thích tổng hợp thụ thể LDL-c, 

tăng thải LDL-C. 

- Liều lượng và tên thuốc: 

+ Cholestyramin: 4 -8 g/ngày, liều tối đa 32 mg/ngày. 

+ Colestipol liều: 5 -10 g/ngày, liều tối đa 40 mg/ngày. 

+ Colesevelam: 3750 g/ngày, liều tối đa 4375 mg/ngày. 

- Chỉ định trong trường hợp tăng LDL-c. 

2.2.5. Ezetimibe 

- Thuốc ức chế hấp thụ TC tại ruột, làm giảm LDL-c và tăng HDL-c. 

- Liều lượng: 10mg/ngày. 

- Chỉ định: tăng LDL-c. 

2.2.6. Omega 3 (Fish Oils) 

- Cơ chế tăng dị hóa TG ở gan. 

- Liều thường áp dụng trên lâm sàng: 3g/ngày, liều tối đa 6g/ngày. 

- Chỉ định trong trường hợp tăng TG. 

2.2.7. Thuốc kết hợp giữa các nhóm trên 



 
 

 

Các thuốc điều trị rối loạn lipid máu đều chuyển hóa qua gan. Do vậy trong 

thời gian sử dụng thuốc hạ lipid máu, cần cho các thuốc hỗ trợ và bảo vệ tế bào 

gan. 

2.3. Chỉ tiêu cần theo dõi, đánh giá trong quá trình điều trị 

- Theo dõi chức năng gan (GOT, GPT) trong quá trình sử dụng thuốc giảm lipid 

máu 

- Theo dõi lâm sàng và cận lâm sàng trong quá trình điều trị dựa trên bệnh lý của 

bệnh nhân cần nhập viện. Các xét nghiệm có thể được theo dõi lại 1 hay nhiều lần 

trong quá trình điều trị như: Glucose, Ure, Creatinin, Điện giải đồ, CK, CKMB, 

Troponin T, Tổng phân tích tế bào máu, thời gian prothrombin, siêu âm Doppler 

tim, điện tâm đồ, XQ tim phổi… 

2.4. Tiêu chuẩn ra viện 

Bệnh nhân RLLP máu xuất viện dựa trên các biến chứng hoặc bệnh lý nền 

của bệnh nhân cần nhập viện đã được điều trị ổn định về mặt lâm sàng và cận lâm 

sàng. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG  

Rối loạn lipid máu không được điều trị có thể gây ra biến chứng ở các cơ 

quan: 

- Một số dấu chứng đặc hiệu ở ngoại biên của tăng lipid máu: cung giác mạc, các 

ban vàng ở mi mắt, u vàng ở gân khuỷu tay, đầu gối, bàn tay, gót chân, màng 

xương [1][2]. 

- Một số dấu chứng nội tạng của tăng lipid máu: nhiễm lipid võng mạc (lipemia 

retinalis), gan nhiễm mỡ, có thể gây viêm tụy cấp [1][2]. 

- Xơ vữa động mạch: tổn thương động mạch có khẩu kính trung bình và lớn như 

tổn thương động mạch vành gây nhồi máu cơ tim, tổn thương mạch máu não gây 

tai biến mạch não, tổn thương động mạch hai chi dưới gây viêm tắc thiếu máu 

hoại tử bàn chân [1][2]. 

VI. PHÒNG BỆNH  

- Chế độ ăn uống hợp lý. 



 
 

 

- Tăng cường vận động-tập luyện thể lực. 

- Xét nghiệm lipid máu định kỳ, nhất là đối với người có yếu tố nguy cơ như đái 

tháo đường, béo phì… [1]. 

- Khi đã phát hiện có rối loạn lipid máu nên điều trị sớm [1]. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- RLLP máu với các biến chứng cần nhập viện điều trị: Hội chứng vành cấp và 

mạn, Bệnh mạch não, Bệnh mạch máu ngoại biên, Viêm tụy cấp… 

- RLLP máu do các nguyên nhân là bệnh nền ở tình trạng bất ổn cần điều trị: ĐTĐ, 

Cushing, HCTH… 

- RLLP máu kết hợp với bệnh lý kèm theo cần nhập viện. 

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

STT MÃ 

BỆNH 

TÊN BỆNH GHI 

CHÚ 

1 E78 Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng 

lipid máu khác 

 

2 E78.0 Tăng cholesterol máu đơn thuần  

3 E78.1 Tăng triglycerid máu đơn thuần  

4 E78.2 Tăng lipid máu hỗn hợp  

5 E78.3 Hyperchilomicromonia  

6 E78.4 Tăng lipid máu khác  

7 E78.5 Tăng lipid máu, không đặc hiệu  

8 E78.6 Thiếu Lipoprotein  

9 E78.8 Rối loạn chuyển hóa lipoprotein khác  

10 E78.9 Rối loạn chuyển hóa lipoprotein không đặc hiệu  

11 I20 Cơn đau thắt ngực  

12 I20.0 Cơn đau thắt ngực không ổn định  

13 I21 Nhồi máu cơ tim cấp  

14 Z95 Sự hiện diện của cấy ghép tim và mạch máu và cấy ghép   

15 Z95.5 Sự có mặt của dụng cụ cấy ghép tạo hình động mạch vành  
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16 Z95.9 Sự có mặt của dụng cụ cấy và mảnh ghép tim và mạch 

máu 

 

17 E11 Đái tháo đường   

18 I63 Nhồi máu não  

19 I73 Bệnh mạch máu ngoại biên  

20 I74 Thuyên tắc và huyết khối động mạch  



 
 

 

 

VAN TIM NHÂN TẠO 

(Z95.4; Z95.3) 

 

I. KHÁI NIỆM  

Các loại van tim nhân tạo được chia thành 2 nhóm lớn: van cơ học và van 

sinh học. Mỗi loại van lại có độ bền, nguy cơ tạo huyết khối, và đặc điểm huyết 

động khác nhau: 

- Van cơ học: Gồm một số loại như van đĩa 1 cánh (Van Medtronic hall, 

omnicarbon), van đĩa 2 cánh (van St Jude Medical, Carbomedics), van bi lồng 

(Van Starr - Edwards) 

- Van sinh học: Gồm 2 lạo là van đồng loại và van dị loài [3] 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Các tổn thương van tim thường do tổn thương van tim hậu thấp hoặc do thoái 

hóa các van tim. 

- Bệnh lý hẹp van hai lá là một trong các bệnh tim mạch phổ biến ở nước ta, 

chiếm đến hơn 40% tổng ca bệnh tim, chủ yếu do bệnh thấp tim. 

- Hở van thường là do van bị co rút, thoái hóa hoặc giãn vòng van, hay dây chằng 

van quá dài hoặc đứt dây chằng treo van tim. 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định  

1.1. Lâm sàng 

- Cơ năng: Bệnh nhân có tiền sử thay van tim nhân tạo. Thường vào viện vì các 

biểu hiện như: Khám định kỳ, khó thở, sốt, đau tức ngực trái, chảy máu chân 

răng, chảy máu đường tiêu hóa, xuất huyết não…  

- Thực thể: Khám thấy sẹo mổ cũ, khám có thể thấy tiếng van tim hoạt động đều. 

[3] 

1.2. Cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán xác định  



 
 

 

-  Xét nghiệm đông máu: Prothrombin (PT - INR) để sử dụng thuốc kháng 

vitamin K, làm lại sau 2 – 3 ngày, nếu trong trường hợp rối loạn đông máu có 

thể làm nhiều lần trong ngày. Khi nghi ngờ các rối loạn đông máu nặng khác 

kèm theo chỉ định thêm: APTT, Fibrinogen. Khi BN ổn định kiểm tra định kỳ 

14 ngày hoặc 30 ngày 1 lần. 

- Xét nghiệm công thức máu: Số lượng hồng cầu, công thức bạch cầu, số lượng 

tiểu cầu để tìm nguyên nhân phối hơp, hoặc gợi ý chẩn đoán, chẩn đoán phân 

biệt với một số bệnh cảnh khác. 

- Điện tâm đồ: Xác định các tình trạng rối loạn nhịp kèm theo như Rung nhĩ, 

ngoại tâm thu, block nhĩ thất … 

- Siêu âm Doppler tim: Giúp đánh giá đầy đủ cấu trúc của van, các thành phần 

của bộ máy van nhân tạo, chênh áp trung bình và tối đa qua van, dòng hở trong 

van hoặc quanh van. Siêu âm tim qua thực quản được chỉ định khi nghi ngờ 

hoặc có triệu chứng của viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, trong trường hợp khi 

các tổn thương khó phức tạp mà siêu âm thành ngực không quan sát được rõ 

ràng các tổn thương. [4] 

- Soi dưới màn tăng sáng: chỉ có ích trong trường hợp các van cơ học. Di động 

cánh van giảm là dấu hiệu của tắc nghẽn van, ngược lại di động vòng van quá 

đối với là dấu hiệu của long (hỏng) van một phần. [4] 

- Thông tim trái vào thất trái: có thể tiến hành an toàn ở bệnh nhân có van ĐMC 

sinh học để đo chênh áp qua van, nhưng đối với van ĐMC cơ học (chống chỉ 

định đưa ống thông qua) thì phải xuyên vách liên nhĩ rồi đưa ống thông xuống 

thất trái. Đối với van hai lá cũng phải làm tương tự để đo được chênh áp. Chống 

chỉ định đưa ông thông qua các van cơ học: Lồng bị, lồng đĩa, một hay hai cánh. 

- Chụp cộng hưởng từ MRI: cho phép xác định hở van, rò quanh van, hoặc ápxe 

vòng van nếu có chống chỉ định làm siêu âm qua thực quản. 

- Xét nghiệm: Hồng cầu lưới, bilirubin trực tiếp và gián tiếp để tìm biến chứng 

tan máu. Xét nghiệm yếu tố Xa (Anti Xa) để theo dõi đạt liều của thuốc Heparin 



 
 

 

trọng lượng phân tử thấp khi duy trì gối cá thuốc này trước khi kháng đông 

đường uống đạt liều. [2,3] 

2. Chẩn đoán nguyên nhân, chẩn đoán phân biệt, các xét nghiệm theo dõi 

điều trị và tiên lượng bệnh. 

Các xét nghiệm sau đây có thể được chỉ định để phục vụ quá trình chẩn đoán, 

điều trị, biến chứng của bệnh. 

- Chụp Xquang tim phổi, siêu âm ổ bụng: Để đánh giá các tình trạng bệnh đi kèm 

như: viêm phổi bội nhiễm, xơ gan, suy thận, tràn dịch màng phổi, tràn dịch ổ 

bụng… từ đó đưa ra phác đồ điều trị cụ thể. 

- Holter điện tâm đồ để xác định các rối loạn nhịp đi kèm đặc biệt là các trường 

hợp van cơ học có kèm theo rối loạn nhịp tim, holter huyết áp khi nghi ngờ 

hoặc có kèm theo tăng huyết áp. 

- Xét nghiệm Pro – BNP để tiên lượng và đánh giá tình trạng suy tim. 

- Xét nghiệm: Glucose, Ure, Creatinin, Điện giải đồ, GOT, GPT, Cholesterol, 

Triglycerid, LDL – Cho, HDL – Cho, CRP, Protein, Albumin, Tropoin T … để 

tìm các yếu tố nặng bệnh đi kèm theo hoặc các bệnh đi kèm vì thường bệnh 

nhân tim mạch có rất nhiều bệnh nội khoa phối hợp khác như: tiểu đường, suy 

gan, suy thận, rối loạn điện giải, rối loạn chuyển hóa lipid… 

- Xét nghiệm billan viêm như: Máu lắng, Crp hs, procalcitonin… để đánh giá 

tình trạng viêm đặc biệt khi chẩn đoán viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

- Lựa chọn và sử dụng thuốc chống đông đường uống: kháng vitamin K duy trì 

INR đạt mục tiêu mong muốn. 

- Điều trị các bệnh kèm theo như: suy tim, rối loạn nhịp tim... 

- Xử lý các biến chứng: Quá liều thuốc chống đông, kẹt van .... 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Dùng thuốc chống đông  

2.1.1. Dùng thuốc chống đông sau mổ thay van 



 
 

 

- Đối với van cơ học: 

+ Ngay sau mổ thay van có rất nhiều cách dùng thuốc chống đông. Có thể bắt 

đầu dùng thuốc chống đông đường uống 3-4 ngày sau mổ thay van. Hoặc có 

thể dùng Heparin tĩnh mạch liều thấp (để aPTT đạt ngưỡng thường cao) ngay 

từ 6-12 giờ sau mổ, tăng Heparin lên đủ liều sau rút dẫn lưu ngực, bắt đầu 

uống thuốc chống đông từ 24-48 giờ sau mổ.  

+ Về lâu dài: uống thuốc chống đông (Kháng vitamin K) để duy trì INR trong 

ngưỡng tác dụng như:  

Nguy cơ tắc mạch Loại van INR Phối hợp 

Thấp 

- Van cơ học: 

+ Van hai lá 

+ Nhiều van 

+ Van ĐMC 

 

2.5 – 3.5 

3.0 – 3.5 

2.0 – 3.0 

 

- Van sinh học 

hoặc sửa van 
2.0 – 3.0 

Duy trì kháng vitamin K 

trong 3 tháng đầu, sau đó 

duy trì Aspirin  

75 – 100mg/ngày 

Cao (kèm rung nhĩ, tiền 

sử tắc mạch, huyết khối 

nhĩ, rối loạn chức năng 

thất trái nặng) 

- Van cơ học 

+ Van ĐMC 

+ Van hai lá  

+ Trong trường 

hợp đã có TS kẹt 

van do huyết 

khối 

2.5 - 3.5 

2.5 - 3.5 

3.0 - 4.5 

 

 

Aspirin 75 – 

100mg/ngày 

Van sinh học 2.0 – 3.0  

Khi bắt đầu điều trị kháng đông trên bệnh nhân có van tim cơ học hoặc khi 

dùng thuốc chống đông mà INR chưa đạt liều nên bắt đầu với Heparin không phân 

đoạn (liều từ 5000- 7500 UI x 2 lần ngày, chỉnh liều sao cho APTT đạt 1,5-2 lần 



 
 

 

chứng) hoặc Heparin trọng lượng phân tử thấp (Enoxaparin 1mg/kg x 2 lần/ngày 

….) cho đến khi thuốc kháng vitamin K đạt liều điều trị. [4] 

- Đối với van sinh học: Cần dùng thuốc chống đông đường uống sau mổ thay van 

sinh học trong 3 tháng đầu sau mổ, rồi chuyển sang Aspirin 81 mg/ngày. Những 

bệnh nhân đã có tiền sử tắc mạch, rung nhĩ, rối loạn chức năng thất trái nên uống 

thuốc chống đông suốt đời. [1,2,3] 

2.1.2. Thuốc chống đông và thai nghén 

Tỷ lệ biến chứng tắc mạch do huyết khối tăng lên khi có thai. Tuy nhiên do 

tác dụng gây dị tật bẩm sinh, nên ngừng thuốc chống đông đường uống (kháng 

vitamin K) trong ba tháng đầu sau khi có thai, thay bằng Heparin tiêm dưới da 

nhằm duy trì thời gian aPTT gấp 1,5-2,0 lần so với chứng (lấy xét nghiệm sau 

tiêm 6 giờ), hoặc có thể dùng Heparin trọng lượng phân tử thấp (Lovenox …) ít 

nhất cho đến 3 tháng giữa, khi đó có thể quay lại uống thuốc chống đông tiếp cho 

tới giữa 3 tháng cuối. Đến lúc đó, chuyển lại tiêm dưới da heparin cho tới lúc 

chuyển dạ. Có thể phối hợp với Aspirin liều thấp ở bệnh nhân có nguy cơ cao. [3] 

2.2. Các biện pháp, thuốc điều trị nội khoa khác kèm theo 

- Thở Oxy khi độ bão hòa Oxy giảm, suy hô hấp, hoặc khi có các đặc điểm nguy 

cơ cao bị thiếu Oxy máu. 

- Thuốc chẹn beta giao cảm (BB): Nên sử dụng thuốc BB đường uống trong vòng 

24 giờ nếu không có tình trạng suy tim cấp, tình trạng cung lượng thấp; nguy 

cơ bị sốc tim hoặc các chống chỉ định khác. Các thuốc BB được khuyến cáo sử 

dụng là Metoprolol, Carvedilol hoặc Bisoprolol. Có thể sử dụng thuốc Digoxin 

nếu bệnh nhân có tình trạng khó thở do suy tim, rung nhĩ hoặc chống chỉ định 

thuốc chẹn beta giao cảm. 

- Thuốc ức chế hệ renin - angiotensin - aldosteron (ức chế men chuyển hoặc ức 

chế thụ thể AT1): nên được bắt đầu sử dụng và kéo dài vô hạn ở tất cả các bệnh 

nhân có phân số tống máu thất trái giảm và ở những BN có tăng HA, đái tháo 

đường hoặc bệnh thận mạn ổn định, trừ khi có chống chỉ định.  



 
 

 

- Thuốc lợi tiểu: Thuốc kháng Aldosterone được khuyến cáo sử dụng ở những 

BN suy tim không có rối loạn chức năng thận đáng kể như: (Creatinine >2,5 

mg/dL ở nam hoặc > 2,0 mg/dL ở nữ) hoặc tăng Kali máu (Kali >5,0 mEg/L), 

những BN đang sử dụng thuốc ƯCMC và BB liều điều trị và có phân số tống 

máu thất trái giảm, đái tháo đường, hoặc suy tim. Nhóm thuốc lợi tiểu quai chỉ 

định khi bệnh nhân đang có tình trạng suy tim, phù phổi cấp. 

- Một số thuốc điều trị khác: PPI giúp giảm nguy cơ xuất huyết. Có thể lựa chọn 

Omeprazol, Pantoprazol, Esomeprazol .... 

- Nếu bệnh nhân có nhiễm trùng do viêm nội tâm mạc: Dùng kháng sinh liều 

cao, phối hợp kéo dài theo phác đồ điều trị viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. 

[2,3] 

2.3. Điều trị lâu dài sau ra viện 

-  Duy trì thuốc như hướng dẫn bên trên: Lựa chọn thuốc kháng vitamin K duy 

trì INR đạt yêu cầu, hoặc lựa chọn Heparin trọng lượng phân tử thấp khi có chỉ 

định. 

- Duy trì các thuốc khác điều trị suy tim hoặc các bệnh lý khác kèm theo. 

-  Theo dõi các chỉ số cận lâm sàng:  

+ Prothrombin (INR): là chỉ số quan trọng để theo dõi, trường hợp bất thường 

kiểm tra liên tục, nếu bệnh nhân ổn định có thể kiểm tra sau 2 tuần – 1 

tháng. 

+ Siêu âm doppler tim: Kiểm tra định kỳ hàng tháng để đánh giá tình trạng 

kẹt van, nếu nghi ngờ kẹt van phải chỉ định siêu âm doppler tim qua thực 

quản.  

+ Điện tâm đồ: Kiểm tra định kỳ hàng tháng để điều chỉnh thuốc và phát hiện 

các biến chứng kèm theo. 

+ Xét nghiệm khác như: Tổng phân tích tế bào máu, Glu, urê, Creatinin, điện 

giải đồ, GOT, GPT, Xq ngực thẳng… cần kiểm tra lại sau 1 – 3 tháng hoặc 

khi có bất thường để xác định các yếu tố nặng bệnh đi kèm, cũng như xem 

các tác dụng phụ của thuốc. 



 
 

 

3. Tiêu chuẩn ra viện 

- Triệu chứng cơ năng giảm: Đỡ khó thở, đi tiểu được, cải thiện khả năng gắng 

sức.... 

- Các chỉ số sinh tồn ổn định, không có bất thường. 

- Cải thiện tình trạng lâm sàng so với thời điểm vào viện. 

- Không có tình trạng kẹt/bán kẹt, quá liều chống đông tiến triển. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Quá liều thuốc chống đông  

- Liều thuốc chống đông khởi đầu: 5mg Warfarin (tương đương 1mg 

Acenocoumaron (Sintrom) hay 5 mg Fluindione (Previscand). Phải giảm bớt 

liều ở người già, người có bệnh gan mật phối hợp hoặc có nguy cơ chảy máu 

cao. 

- Nếu INR vượt ngưỡng điều trị và  < 5,0 thì nên hạ bớt liều điều trị hoặc tạm 

dừng một ngày và uống với liều hạ thấp hơn. 

- Nếu INR > 5,0 và < 9,0 mà không chảy máu đáng kể, tạm ngừng thuốc chống 

đông một hoặc hai ngày, theo dõi thường xuyên INR, uống lại thuốc với liều 

thấp hơn khi INR đã về ngưỡng điều trị hoặc tạm dừng một ngày thuốc, uống 

hoặc tiêm 1-2,5 mg vitamin K1 nhất là khi nguy cơ chảy máu cao. 

- Nếu INR > 9,0 mà không chảy máu đáng kể, thì dừng ngay thuốc chống đông, 

phối hợp uống hoặc tiêm 3 - 5mg vitamin K1 (INR sẽ giảm đáng kể sau 24- 

48h), lặp lại nếu cần, theo dõi sát và dùng lại thuốc chống đông với liều thấp 

khi INR đã nằm trong ngưỡng điều trị. 

- Nếu INR > 20 có kèm chảy máu, hoặc bất kể trường hợp INR vượt ngưỡng 

điều trị có kèm theo chảy máu, hoặc bệnh nhân cần phẫu thuật cấp cứu: dừng 

ngay thuốc chống đông, truyền tĩnh mạch chậm 10 mg vitamin K1, phối hợp 

với truyền huyết tương tươi hoặc tủa prothrombin tuỳ trường hợp, có thể lặp lại 

12h/lần. [3,4]. 

2. Xử trí biến chứng kẹt van  

2.1. Chỉ định dùng thuốc chống đông 



 
 

 

- Khi huyết khối <5 mm, không kẹt van, NYHA I,II. 

- Trường hợp điều trị tiêu sợi huyết thành công một  phần (partial successful), 

dùng Heparin tiêm dưới da (aPTT từ 50s-80s) hoặc heparin trọng lượng phân 

tử thấp (Lovenox …) kết hợp với Wafarin (INR 2.5-3.5) trong vòng 3 tháng. 

[2] 

2.2. Chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết 

- Bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch và không thể qua khỏi phẫu thuật do có 

bệnh nặng kèm theo hoặc chức năng tim giảm nhiều từ trước khi có huyết khối 

kẹt van. 

- Khi phẫu thuật không thể triển khai ngay hoặc BN không thể chuyển đi nơi 

khác. 

- Huyết khối van tim bên phải: van ba lá hoặc van động mạch phổi, kích thước 

lớn hoặc NYHA III – IV. 

- Huyết khối van tim bên trái: Kích thước nhỏ từ 5-10mm (<0.8 cm2), không di  

động, NYHA I – II. 

- Huyết khối van tim trái, lớn (>0,8cm2 hoặc >10mm); NYHA III-IV, nhưng  

không thể phẫu thuật. [2] 

- Phác đồ điều trị tiêu sợi  huyết: 

+ Ateplase 10 mg bolus + 90 mg truyền TM trong vòng 2 giờ 

+ Steptokinase liều nạp 500.000UI x 20 phút + 1.500.000UI x 10 giờ 

+ Heparin được truyền duy trì sao cho aPTT đạt 1,5 – 2 lần 

+ SÂ tim qua thực quản: Đánh giá hiệu quả tiêu sợi huyết 

2.3. Chỉ định phẫu thuật lại 

- Huyết khối lớn (> 10 mm, 0,8 cm2), di động, phát triển vào trong nhĩ trái. 

- Huyết khối bám trên khối sùi của viêm nội tâm mạc nhiễm  khuẩn. 

- Thất bại hoàn toàn khi dùng liệu pháp tiêu sợi huyết. 

- Kẹt van hai lá do pannus (màng viêm). 

- Kẹt van có biểu hiện khó thở nhiều (NYHA III,IV) và không có nguy cơ cao 

khi phẫu thuật. 



 
 

 

- BN kẹt van nhiều lần. [2,4] 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Tăng cường vệ sinh răng miệng, tai mũi họng, tiết niệu – sinh dục, phòng nhiễm 

khuẩn. 

- Điều trị các ổ nhiễm khuẩn ngay khi có triệu chứng lâm sàng. 

- Sử dụng kháng sinh dự phòng trước các thủ thuật răng miệng ở những bệnh 

nhân có nguy cơ nhiễm khuẩn cao phòng biến chứng viêm nội tâm mạc nhiễm 

trùng. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

- Bệnh nhân có triệu chứng cơ năng bất thường: Xuất huyết dưới da, đau ngực, 

khó thở tăng dần, phù chân, sốt, hồi hộp trống ngực.... 

- Bệnh nhân có rối loạn đông máu: INR tăng hoặc giảm so với mục tiêu điều trị. 

- Bệnh nhân có các chỉ số cần lâm sàng bất thường: Rối loạn nhịp tim trên điện 

tâm đồ, thiếu máu, tăng men gan, rối loạn chức năng thận tiến triển .... siêu âm 

tim có hình ảnh bất thường như: kẹt van, bán kẹt van ....  

- Trong các trường hợp bệnh kèm theo cần nhập viện điều trị.  

  

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

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 Z95 Cơ thể có các thiết bị cấy ghép tim và mạch 

máu 

 

2 Z95.2 Cơ thể có van tim nhân tạo  

3 Z95.3 Cơ thể có van tim ngoại lai  

4 Z95.4 Cơ thể có van tim thay thế khác  

5 Z95.8 Cơ thể có dụng cụ cấy và mảnh ghép tim và 

mạch máu khác 

 

6 Z95.9 Cơ thể có dụng cụ cấy và mảnh ghép tim và 

mạch máu, không xác định 

 

7 I50 Suy tim  



 
 

 

8 I50.0 Suy tim sung huyết  

9 I50.1 Suy thất trái  

10 I50.9 Suy tim, không đặc hiệu  

11 I20 Cơn đau thắt ngực  

12 T82 Biến chứng các thiết bị nhân tạo của tim và 

huyết quản, cấy và ghép 

 

13 T82.0 Biến chứng cơ học của van tim nhân tạo  

14 T82.2 Biến chứng cơ học của đường thay thế động 

mạch vành và van ghép 

 

15 T82.5 Biến chứng cơ học của thiết bị tim mạch và cấy 

ghép khác 

 

16 T82.6 Nhiễm trùng và phản ứng viêm do van tim nhân 

tạo 

 

17 T82.7 Nhiễm trùng và phản ứng viêm do thiết bị tim 

mạch cấy ghép khác 
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Phần : PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA LÃO KHOA 

  

TĂNG HUYẾT ÁP 

 

I. KHÁI NIỆM [1] 

- Tăng huyết áp là khi huyết áp tâm thu  ≥ 140mmHg và/hoặc huyết áp tâm 

trương ≥ 90mmHg hoặc đã được chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp trước đó. 

- Tăng huyết áp áo choàng trắng là tình trạng huyết áp thường xuyên tăng khi đo 

tại bệnh viện hoặc phòng khám trong khi huyết áp hằng ngày đo tại nhà hoặc 

huyết áp trung bình 24 giờ lại bình thường. 

- Tăng huyết áp ẩn giấu là tình trạng ngược lại, huyết áp có trị số bình thường 

khi đo tại phòng khám nhưng lại tăng cao khi đo tại nhà hoặc khi theo dõi huyết 

áp 24 giờ. 

II. NGUYÊN NHÂN [1] 

Phần lớn tăng huyết áp (THA) ở người trưởng thành là không rõ nguyên nhân 

(THA nguyên phát), chỉ có khoảng 10% các trường hợp là có nguyên nhân (THA 

thứ phát): 

1. Các bệnh về thận 

- Viêm cầu thận cấp 

- Viêm cầu thận mạn 

- Sỏi thận 

- Viêm thận kẽ 

- Hẹp động mạch thận... 

2. Các bệnh nội tiết 

- U tuỷ thượng thận (Pheocromocytom) 

- Cushing 

- Cường aldosteron 

- Cường giáp 

- Cường tuyến yên... 



 
 

 

3. Các bệnh hệ tim mạch 

- Hở van ĐMC (gây THA tâm thu đơn độc) 

- Hẹp eo ĐMC (gây THA chi trên) 

- Bệnh vô mạch (Takayashu) 

- Hẹp, xơ vữa ĐMC bụng, ảnh hưởng đến động mạch thận 

4. Do dùng một số thuốc 

- Cam thảo 

- Các thuốc cường alpha giao cảm (vd. các thuốc nhỏ mũi chữa ngạt...) 

- Thuốc tránh thai... 

5. Nguyên nhân khác 

- Ngộ độc thai nghén 

- Rối loạn thần kinh 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chuẩn đoán xác định 

Dựa vào trị số huyết áp đo được sau khi đo huyết áp đúng quy trình. Ngưỡng 

chẩn đoán THA thay đổi tùy theo từng cách đo huyết áp [1]. 

Bảng 3.1. Các ngưỡng chẩn đoán tăng huyết áp theo từng cách đo (Theo ESC 

2018) [3] 

 
Huyết áp tâm 

thu (HATT) 

(mmHg) 

 

Huyết áp tâm 

trương 

(HATTr) 

(mmHg) 

Đo HA tại phòng khám hoặc 

bệnh viện 
≥140 và/hoặc ≥90 

Đo HA lưu động 24 giờ 

HA trung bình ban ngày (hoặc 

lúc thức) 
≥135 và/hoặc ≥85 

HA trung bình ban đêm (hoặc 

lúc ngủ) 
≥120 và/hoặc ≥70 



 
 

 

HA trung bình trong 24 giờ ≥130 và/hoặc ≥80 

Trung bình các lần đo HA tại nhà ≥135 và/hoặc ≥85 

1.2. Lâm sàng và chẩn đoán giai đoạn 

Triệu chứng của tăng huyết áp phụ thuộc vào các giai đoạn của bệnh. Theo 

Tổ chức y tế thế giới tăng huyết áp có 3 giai đoạn:  

- Giai đoạn I: bệnh nhân không có dấu hiệu khách quan về tổn thương thực thể 

nào (xem dưới).  

- Giai đoạn II: bệnh nhân có ít nhất một trong các dấu hiệu thực tổn sau đây:  

+ Dày thất trái, phát hiện dược trên lâm sàng, X quang, diện tâm đổ, siêu âm.  

+ Hẹp động mạch võng mạc, lan rộng hay khu trú.  

+ Protein niệu và/hoặc creatinin huyết tương tăng nhẹ.  

- Giai đoạn III: Bệnh tăng huyết áp đã gây ra những tổn thương ở các cơ quan 

khác nhau, thể hiện bằng các triệu chứng cơ năng và dấu hiệu thực thể sau đây:  

+ Ở tim: suy thất trái.  

+ Ở não: xuất huyết não, tiểu não hay thân não, có bệnh não do tăng huyết 

áp.  

+ Ở đáy mắt: xuất huyết võng mạc và xuất tiết có thể có hay không phù gai 

thị. Các dấu hiệu này đặc trưng cho giai doạn nặng, tiến triển nhanh.  

Ngoài ra trong giai đoạn II còn hay có những biếu hiện khác nhưng không 

rõ rệt là những hậu quả trực tiếp của tăng huyết áp bằng các biểu hiện Ở tim: cơn 

đau thất ngực, nhồi máu cơ tim. -Ở não: huyết khối động mạch trong sọ. -Ở các 

mạch máu: phình mạch tách, viêm tắc động mạch. - Ở thận: suy thận.  

Tăng huyết áp ác tính. Chiếm 2 - 5% các trường hợp tăng huyết áp. Phần lớn 

xẩy ra trên một người đã có tăng huyết áp từ trước. Tất cả các loại tăng huyết áp 

do nguyên nhân khác nhau đều có thể chuyển biến thành ác tính. Triệu chứng khá 

phong phú nối bật là hội chứng não, nhức đầu dữ dội. Biến đổi đáy mắt độ III, độ 

IV. Số huyết áp thường rất cao, cả tối đa lẫn tối thiểu. Khát nuớc nhiều, sụt cân, 

rối loạn tiêu hoá. Một số it có biểu hiện đông máu nội quản rải rác Tiến triển 



 
 

 

nhanh và nặng, hay có biến chứng ở não, tim. Trong tất cả các trường hợp tăng 

huyết áp ác tính ở người đều có tăng tiết renin, aldosteron. 

1.3.  Cận lâm sàng 

1.3.1. Các xét nghiệm thường quy 

- Sinh hóa máu : Đường máu khi đói, thành phần lipid máu ( Cholesterol toàn 

phần, HDL-C, LDL-C, triglycerid), điện giải đồ, acid uric máu, creatinine máu, 

đánh giá chức năng gan GOT/GPT. 

- Công thức máu : Hemoglobin và/hoặc hematocrit. 

- Xét nghiệm nước tiểu tìm protein niệu hoặc tỷ số albumin/creatinin niệu. 

- Điện tâm đồ 12 chuyển đạo. 

1.3.2. Các xét nghiệm đánh giá lâm sàng và tổn thương cơ quan đích ngoài các 

xét nghiệm thường quy 

- Siêu âm  tim khi người THA có biểu hiện bất thường trên điện tâm đồ hoặc có 

biểu hiện lâm sàng của các bệnh lý tim mạch ( đau thắt ngực, khó thở ...) 

- Siêu âm Doppler động mạch: động mạch cảnh hoặc động mạch chủ hoặc động 

mạch ngoại biện khi người THA có bệnh lý ở một mạch máu khác. 

- Siêu âm ổ bụng ( thận, tuyến thượng thận) và siêu âm Doppler mạch thận khi 

người THA có rối loạn chức năng thận, có protein niệu, kích thước thận không 

đều 2 bên hoặc nghi ngờ có THA thứ phát. 

- Soi đáy mắt cho bệnh nhân THA độ II – III và THA có kèm theo bệnh lý đái tháo 

đường. 

- Chụp cộng hưởng từ hoặc cắt lớp vi tính sọ não để phát hiện đột quỵ thiếu não, 

các ổ chảy máu nhỏ và tổn thương chất trắng nếu người THA có biểu hiện thần 

kinh hoặc suy giảm nhận thức. 

- Chỉ số huyết áp mắt cá chân/cánh tay (ABI: Ankle Brachial Index) 

- Nghiệm pháp dung nạp glucose. 

- Theo dõi huyết áp tự động 24 giờ ( Holter huyết áp). 

- Đo vận tốc lan truyền sóng mạch ... 

2. Chẩn đoán mức độ THA [1] 



 
 

 

Dựa vào trị số huyết áp do cán bộ y tế đo được 

Bảng 3.2. Phân độ huyết áp (Theo khuyến cáo của Hội Tim mạch VN 2018) 

Phân độ THA HA tâm thu  HA tâm trương 

HA tối ưu <120 và <80 

HA bình thường 120-129 và/hoặc 80-84 

HA bình thường cao 130-139 và/hoặc 85-89 

THA độ 1 140-159 và/hoặc 90-99 

THA độ 2 160-179 và/hoặc 100-109 

THA độ 3 ≥180 và/hoặc ≥110 

THA tâm thu đơn độc ≥140 và <90 

Nếu huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương không cùng mức phân độ thì 

chọn mức cao hơn để xếp loại. THA tâm thu đơn độc cũng được phân độ theo các 

mức biến động của huyết áp tâm thu.  

Đánh giá một bệnh nhân THA 

Việc thăm khám một bệnh nhân THA nhằm vào 3 mục đích sau: 

- Tìm hiểu nguyên nhân (nếu có). 

- Đánh giá các biến chứng (tổn thương cơ quan đích). 

- Đánh giá các yếu tố nguy cơ về tim mạch hoặc các rối loạn khác để có thái độ 

điều trị đúng mức và tiên lượng bệnh. 

3. Một số các thể lâm sàng 

3.1. Tăng HA áo choàng trắng 

So với người HA bình thường, người tăng HA áo choàng trắng có nguy cơ 

mắc bệnh tăng HA, ĐTĐ týp 2 và biến cố tim mạch nặng về dài hạn cao hơn có ý 

nghĩa. Người  tăng HA áo choàng trắng cần được đánh giá tổng nguy cơ tim mạch 

và khuyến khích thay đổi lối sống. Việc kiểm tra lại HA tại phòng khám và HA 

ngoài phòng khám (ABPM và HBPM) được thực hiện không ít hơn mỗi 2 năm 

một lần. Không điều trị thuốc một cách thường qui, tuy nhiên có thể xem xét dùng 

thuốc cho một số người có tổn thương cơ quan đích rõ hoặc có nguy cơ tim mạch 

cao-rất cao. 



 
 

 

3.2. Tăng HA ẩn giấu 

Người tăng HA ẩn giấu thường có rối loạn chuyển hóa và tổn thương cơ quan 

đích không triệu chứng và có nguy cơ biến cố tim mạch nặng về dài hạn gần bằng 

người bệnh tăng HA. Người tăng HA ẩn giấu cần được đánh giá tổng nguy cơ tim 

mạch và khuyến khích thay đổi lối sống (đặc biệt là bỏ thuốc lá nếu đang hút). 

Điều trị bằng thuốc được chỉ định. Hẹn tái khám định kỳ để kiểm tra HA tại phòng 

khám và HA ngoài phòng khám. 

3.3. Tăng HA kháng trị 

Gọi là tăng HA kháng trị khi không đạt được đích HA < 140/90 mmHg (đo 

tại phòng khám) dù đã thay đổi lối sống và dùng liệu pháp thuốc đúng theo khuyến 

cáo (ít nhất 3 thuốc, điển hình là một ƯCMC (ƯCTT) + một chẹn canxi + một lợi 

tiểu dùng với liều tối ưu). 

3.4. Tăng huyết áp cấp cứu 

- Tăng HA cấp cứu (hypertensive emergency) là tình huống tăng HA nặng kèm 

với tổn thương cơ quan đích cấp, thường đe dọa tính mạng và đòi hỏi phải can 

thiệp ngay lập tức nhưng thận trọng để hạ HA, thường là bằng thuốc truyền 

TM. Các biểu hiện điển hình của tăng HA cấp cứu gồm: 

+ Tăng HA ác tính: Tăng HA độ 3 kèm thay đổi đáy mắt (xuất huyết và/hoặc 

phù gai thị), tổn thương vi mạch và đông máu rải rác nội mạch, có thể kèm 

với bệnh não (khoảng 15% các trường hợp), suy tim cấp và suy giảm cấp 

chức năng thận. 

+ Tăng HA nặng kèm với những tình trạng lâm sàng khác đòi hỏi phải hạ HA 

khẩn, ví dụ bóc tách động mạch chủ cấp, thiếu máu cục bộ tim cấp hoặc suy 

tim cấp. 

+ Tăng HA nặng đột ngột do u tủy thượng thận kèm với tổn thương cơ quan. 

+ Tăng HA nặng ở thai phụ hoặc tiền sản giật.   Các triệu chứng lâm sàng 

thường gặp gồm nhức đầu, rối loạn thị giác, đau ngực, khó thở, choáng váng. 

Người bệnh não tăng HA có thể có ngủ gà, lơ mơ, mù vỏ não. Tuy nhiên khi 

có khiếm khuyết thần kinh khu trú phải nghĩ đến đột quị.  



 
 

 

- Tăng HA khẩn trương (hypertensive urgency) là tăng HA nặng nhưng không 

kèm tổn thương cơ quan đích cấp. Những bệnh nhân này thường không cần 

nhập viện. Điều trị ngoại trú bằng thuốc uống và hẹn tái khám sớm (sau vài 

ngày) để bảo đảm là HA được kiểm soát. 

4. Chẩn đoán biến chứng 

- Tổn thương ở tim: Các tổn thương ở tim do THA bao gồm: phì dai thất trái, suy 

tim, bệnh mạch vành, rối loạn nhịp tim. Chụp XQ tim phổi có thể thấy phi dại 

buồng tim, giãn quai động mạch chủ, ứ huyết phổi. Điện tâm đổ đánh giá tình 

trạng tăng gánh thất trái, các dấu hiệu thiếu máu cơ tim, cũng như tình trạng rối 

loạn nhịp tim. Siêu âm tim dánh giá khối lượng cơ thất trái, chức năng tâm thu 

và tâm trương, cũng như các rối loạn vận động vùng liên quan đến thiếu máu 

cơ tim. Các thăm dò khác, như nghiệm pháp gắng sức, chụp MRI tim, chụp 

phóng xạ tưới máu cơ tim, chụp động mạch vành có thể có vai trò trong một số 

trường hợp. 

- Tổn thương mạch máu Siêu âm Doppler mạch cảnh có thể thấy động mạch cảnh 

xơ vữa nhiều, với lớp nội trung mạc dày. Đây là các yếu tố tiên lượng tai biến 

mạch não và nhồi máu cơ tim ở bệnh nhân THA. Bệnh nhân THA cũng có thể 

có xơ vữa hệ thống mạch ngoại biên gây hẹp tắc động mạch. Chỉ số huyết áp 

cổ chân-cánh tay (tỉ lộ HATT đo ở cổ chân so với do ò cánh tay) giảm dưới 0,9. 

Phình động mạch chủ và tách thành động mạch chủ thường gặp ở những đối 

tượng THA lâu ngày không dược kiểm soát.  

- Tổn thương thận Tổn thương thận thể hiện bằng creatinin huyết thanh tăng, 

mức lọc cấu thận giảm, có protein niệu hay albumin niệu vi thể. Urat máu có 

thế tăng ở những bệnh nhân THA không được diều trị, là dấu hiệu cho thấy có 

xơ hóa cầu thận.  

- Tổn thương não Các tốn thương não ở bệnh nhân THA là nhồi máu não, xuất 

huyết não, xuất huyết dưới nhện.  

- Tổn thưtơng võng mạc qua Soi đáy mắt có thể thấy tổn thương theo giai đoạn 

tiến triển bệnh: - Giai đoạn 1: các mạch máu có thành sáng bóng. Giai đoạn 2: 



 
 

 

các mạch máu co nhỏ, dấu hiệu bất chéo động mạch tỉnh mạch (dấu hiệu Salus-

Gunn). Giai đoạn 3: xuất huyết, xuất tiết võng mạc. Giai đoạn 4: vừa có xuất 

huyết, xuất tiết võng mạc vừa có phù gai thị.  

5. Phân tầng nguy cơ tim mạch 

Dựa vào phân độ huyết áp, số lượng các yếu tố nguy cơ tim mạch 

(YTNCTM) và biến cố tim mạch để có chiến lược quản lý, theo dõi và điều trị lâu 

dài. 

5.1. Các yếu tố nguy cơ tim mạch thường gặp ở bệnh nhân THA 

THA ít khi xảy ra đơn độc. Ở bệnh nhân THA thường hay kèm theo các yếu 

tố nguy cơ khác như rối loạn lipid máu, rối loạn đường máu... Khi có mặt càng 

nhiều yếu tố nguy cơ thì khả năng xảy ra các biến cố và tử vong do tim mạch của 

bệnh nhân càng tăng. 

Bảng 3.3. Các yếu tố nguy cơ tim mạch 

Các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được 

             Hút thuốc lá 

             Đái tháo đường 

             Rối loạn lipid máu, tăng cholesterol 

             Thừa cân/ béo phì (BMI ≥23) 

             Ít vận động thể lực 

             Chế độ ăn không có lợi cho sức khỏe : Ăn mặn, ăn ít rau ... 

             Tăng acid uric máu 

             Nhịp khi nghỉ ≥80 nhịp/ phút 

Các yếu tố nguy cơ không thể hoặc khó thay đổi được 

 Bệnh thận mạn tính 

 Tiền sử gia đình có người mắc bệnh tim mạch sớm (nam <55 tuổi, nữ <65 tuổi) 

            Tiền sử gia đình có bố/mẹ tăng huyết áp sớm 

            Tuổi cao 

             Nam giới 

             Hội chứng ngừng thở khi ngủ 



 
 

 

             Stress tâm lý 

5.2. Phân tầng nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân tăng huyết áp 

 Nguy cơ tim mạch tổng thể phản ánh nguy cơ xuất hiện các biến cố tim 

mạch trong một khoảng thời gian nhất định, thường được tính trong vòng 10 năm. 

Nguy cơ tim mạch được phân thành các mức: 

- Thấp: Nguy cơ tử vong trong 10 năm < 1% 

- Trung bình: Nguy cơ tử vong trong 10 năm từ 1% tới < 5% 

- Cao: Nguy cơ tử vong trong 10 năm từ 5% tới < 10% 

- Rất cao: Nguy cơ tử vong trong 10 năm ≥10%  

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc chung 

- Tăng huyết áp là bệnh mạn tính nên cần theo dõi đều, điều trị đúng và đủ hàng 

ngày, điều trị lâu dài và chỉnh liều định kỳ. 

- Mục tiêu điều trị là đạt “huyết áp mục tiêu” và giảm tối đa “nguy cơ tim mạch”. 

- “Huyết áp mục tiêu” ( theo ESC 2018) cần đạt là HA tâm thu từ 120 mmHg 

đến < 130 mmHg ờ người < 65 tuổi và từ 130 mmHg đến < 140 mmHg ở người 

≥ 65 tuổi, đích huyết áp có thể thấp hơn nếu người bệnh vẫn dung nạp được.  

- Điều trị cần hết sức tích cực ở bệnh nhân đã có tổn thương cơ quan đích. Không 

nên hạ huyết áp quá nhanh để tránh biến chứng thiếu máu ở các cơ quan đích, 

trừ tình huống cấp cứu. [2] 

2. Các biện pháp tích cực thay đổi lối sống [1] 

 Biện pháp này là bắt buộc, áp dụng cho mọi bệnh nhân để ngăn ngừa tiến 

triển và giảm được huyết áp, giảm số thuốc cần dùng … 

- Chế độ ăn hợp lý, đảm bảo đủ kali và các yếu tố vi lượng. 

- Giảm ăn mặn (< 5 gam muối hay 1 thìa cà phê muối mỗi ngày). 

- Tăng cường rau xanh, hoa quả tươi. 

- Hạn chế thức ăn có nhiều cholesterol và axít béo no, đồ uống ngọt có gas. 

- Tích cực giảm cân (nếu quá cân), duy trì cân nặng lý tưởng với chỉ số khối cơ 

thể (BMI: body mass index) từ 20 đến 25 kg/m2. 



 
 

 

- Cố gắng duy trì vòng bụng dưới 94cm ở nam và dưới 80cm ở nữ. 

- Người bệnh THA, và tiền THA,được khuyến khích dùng rượu bia theo tiêu 

chuẩn không quá 2 đơn vị/ ngày ở nam và 1 đơn vi/ngày ở nữ.( 1 đơn vị ~354ml 

bia5%, hoặc 150ml rượu vang hoặc 45ml rượu mạnh 40%. 

- Ngừng hoàn toàn việc hút thuốc lá hoặc thuốc lào. 

- Tăng cường hoạt động thể lực ở mức thích hợp: tập thể dục, đi bộ hoặc vận 

động ở mức độ vừa phải, đều đặn khoảng 30- phút mỗi ngày. 

- Tránh lo âu, căng thẳng thần kinh; cần chú ý đến việc thư giãn, nghỉ ngơi hợp 

lý. 

- Tránh bị lạnh đột ngột.  

3. Điều trị tăng huyết áp bằng thuốc [1] 

Tùy theo ngưỡng HA ban đầu và nguy cơ tim mạch tổng thể ở từng người 

bệnh cũng như hiệu quả từ việc thay đổi lối sống hợp lý mà ta quyết định thời 

điểm và mức độ tích cực của việc điều trị thuốc hạ huyết áp. 

Các loại thuốc điều trị THA có thể chia thành 5 nhóm lớn chính: ABCDE, 

trong đó:  

 A : là nhóm các thuốc ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể. 

 B : Nhóm các thuốc chẹn beta giao cảm. 

 C : Nhóm các thuốc chẹn kênh canxi. 

 D : Nhóm các thuốc lợi tiểu. 

 E : Nhóm các thuốc hạ áp còn lại 

3.1. Chọn thuốc hạ huyết áp khởi đầu 

- Khi chưa đủ các thông tin về các yếu tố nguy cơ tim mạch khác, về tổn thương cơ 

quan đích và các bệnh lý phối hợp thì có thể khởi trị THA như đối với người không 

có chỉ định ưu tiên. 

- Khi không có chỉ định ưu tiên, lựa chọn thuốc khởi đầu là một thuốc sẵn có trong 

số các nhóm thuốc ABCD. 

- Với người có THA độ 1 kèm nguy cơ tim mạch thấp hoặc ở người ≥ 80 tuổi hoặc 

người có nguy cơ tụt HA quá mức, thì nên khởi trị với phác đồ dùng 1 thuốc hạ áp: 



 
 

 

+ Ưu tiên chọn thuốc chẹn kênh canxi tác dụng kéo dài hoặc lợi tiểu 

thiazide/giống thiazide (nhóm D) cho người ≥ 6 0 tuổi trong khi ưu tiên thuốc 

ức chế men chuyển (ƯCMC) hoặc ức chế thụ thể (ƯCTT) cho người < 60 tuổi. 

+ Ưu tiên chọn thuốc chẹn beta giao cảm cho người < 60 tuổi có tăng hoạt tính 

cường giao cảm, phụ nữ có thai hoặc đang có kế hoạch mang thai. 

+ Ưu tiên chọn các thuốc hạ áp dùng 1 lần trong ngày để kiểm soát HA ổn định 

tối thiểu 18 - 24 giờ, nhất là các thuốc đã chứng minh hiệu quả hạ áp và bảo vệ 

cơ quan đích qua các thử nghiệm lâm sàng. 

- Với người có THA độ ≥ 2 hoặc với THA độ 1 kèm nguy cơ tim mạch cao trở lên, 

thì nên khởi trị bằng cách phối hợp ≥ 2 thuốc hạ áp để nhanh chóng đạt HA mục 

tiêu: 

+ Phối hợp các thuốc sẵn có, bắt đầu với 2 loại thuốc hạ áp khác nhóm ABCDE 

với nhau, từ liều khởi đầu, tăng dần, đến khi đạt HA mục tiêu. Cứ thêm 1 thuốc 

khác nhóm (với liều khởi đầu) thì hiệu quả ước tính giảm thêm 10 mmHg HA 

tâm thu hoặc 5 mmHg HA tâm trương. 

+ Ưu tiên các dạng phối hợp đã chứng minh hiệu quả qua các thử nghiệm lâm 

sàng như các dạng phối hợp từ hai nhóm A-D hoặc A-C hoặc C-D. Nếu chưa 

kiểm soát được huyết áp bằng 2 thuốc, thì thêm thuốc thứ ba, trong đó nên có 

một thuốc lợi tiểu giống thiazide, thường là phối hợp 3 thuốc nhóm A-C-D. 

+ Ưu tiên chọn các thuốc dạng phối hợp liều cố định , đã có thử nghiệm lâm sàng 

chứng minh hiệu quả, để giảm số lần dùng thuốc trong ngày và tăng dung nạp 

với điều trị. 



 
 

 

 

Hình 4.1. Sơ đồ chiến lược sử dụng thuốc ở bệnh nhân THA nguyên phát 

Khi có chỉ định ưu tiên thì lựa chọn và tối ưu phác đồ điều trị THA dựa vào 

các chỉ định bắt buộc hoặc ưu tiên của từng nhóm thuốc hạ áp trong các bệnh cụ 

thể.  

Bảng 4.2. Các chỉ định ưu tiên của các thuốc hạ huyết áp 

Các bệnh đồng mắc cùng 

THA 
Lưu ý với các thuốc hạ áp 

Ưu tiên lựa chọn ( thuốc cải thiện đáng kể tiên lượng độc lập với huyết 

áp) 

Suy tim phân suất tống máu 

giảm 

ƯCMC hoặc ƯCTT, CB, kháng 

aldossterone 

Sau nhồi máu cơ tim 
ƯCMC hoặc ƯCTT, CB, kháng 

aldosterone 

Phì đại thất trái 
ƯCMC hoặc ƯCTT, CC, lợi tiểu 

thiazide/giống thiazide 

Đái tháo đường ƯCMC hoặc ƯCTT 

Bệnh thận mạn có protein niệu ƯCMC hoặc ƯCTT 

Đau thắt ngực CB, CC 



 
 

 

Kiểm soát tần số thất khi 

rung/cuồng nhĩ 
CB, CC loại non-DHP 

Kiểm soát tần số tim do cường 

TK giao cảm khi nhịp tim ≥ 80 

nhịp/phút 

CB 

Tăng huyết áp tâm thu đơn độc 
Lợi tiểu giống thiazide, ƯCTT, CC 

loại non-DHP tác dụng dài 

Nên sử dụng ( Có thể có lợi trong cải thiện triệu chứng của các bệnh 

đồng mắc) 

Phì đại tiền liệt tuyến lành tính Chẹn alpha giao cảm 

Cường giáp CB 

Đau nửa đầu ( Migraine) CB,CC 

Hội chứng Raynaud CC loại DHP 

 

Bảng 4.3. Thận trọng khi lựa chọn các thuốc hạ huyết áp 

Các bệnh đồng mắc cùng THA Lưu ý với các thuốc hạ áp 

Thận trọng khi dùng ( Có thể có tác dụng bất lợi lên trên các bệnh đồng 

mắc) 

Trầm cảm 
CB, thuốc tác động lên thần kinh 

trung ương 

Tăng kali máu Kháng aldosterone, ƯCMC , ƯCTT 

 Hạ Natri máu Lợi tiểu giống thiazide 

 

Bảng 4.4. Liều lượng các thuốc uống điều trị huyết áp thường dùng 

Thuốc uống 
Tên thuốc (theo 

vần ABC) 

Liều khởi 

trị 

Liều hàng 

ngày 

Số lần 

dùng 

Loại ức chế men chuyển (ƯCMC) 

Benazepril 5 mg 10-40mg 1 lần/24h 



 
 

 

Nhóm A : Tác 

động lên hệ renin -

angiotensin 

Captopril 12,5 mg 25-100mg 
2 – 3 

lần/24h 

Enalapril 2,5 mg 5-40mg 
1 – 2 

lần/24h 

Lisinopril 5 mg 10-40mg 1 lần/24h 

Đơn trị liệu 5mg 5-10mg 1 lần/24h 

Viên phối hợp cố 

định 
3.5-5 mg 5-10mg 1lần/24h 

Ramipril 2,5 mg 2.5-20mg 1 lần/24h 

Imidapril 5 - 10 mg 5-10mg 1 lần/24h 

Loại ức chế thụ thể (ƯCTT) 

Irbesartan 75 mg 150-300mg 1 lần/24h 

Losartan 25 mg 50-100mg 
1- 2 

lần/24h 

Telmisartan 20 mg 20-80mg 1 lần/24h 

Valsartan 80 mg 80-320mg 
1- 2l 

ần/24h 

Candesartan 4 mg 4-32 mg 1 lần/24h 

Nhóm B : Chẹn 

beta giao cảm   

(CB) 

Loại chẹn bêta chọn lọc β1 

Atenolol 25mg 25-100mg  

Bisoprolol 2,5 - 5 mg 2.5-10mg 1 lần/24h 

Metoprololsucci

nate 
25 mg 50-100mg 

1- 2 

lần/24h 

Nebivolol 2,5 mg 5-10mg 1 lần/24h 

Loại chẹn cả bêta và anpha giao cảm 

Carvedilol 6,25 mg 12.5-50mg 2 lần/24h 

Labetalol 100 mg 100-600mg  

Loại chẹn bêta không chọn lọ 

Propanolol 40 mg 40-160 mg  



 
 

 

Nhóm C : Chẹn 

kênh canxi (CC) 

Loại dihydropyridine (DHP) 

Amlodipine 2,5 mg 5 - 10mg 1 lần/24h 

Felodipine 2,5 mg 5 - 20 mg 1lần/24h 

Lacidipine 2 mg 2 - 6 mg 1 lần/24h 

Nifedipine chậm 

(SR) 
10 mg 20 - 120mg 2lần/24h 

Nifedipine kéo 

dài (LA) 
15 mg 30 - 90 mg 1lần/24h 

Loại Benzothiazepine 

Diltiazem 60 mg 60-180 mg  

Loại Diphenylalkylamine 

Verapamil 80 mg 80-160 mg  

Verapamil LA 120 mg 120-240mg  

Nhóm D : Lợi tiểu 

Lợi tiểu thiazide/giống thiazide 

Hydrochlorothia

zide 

6,25 

mg 

6,25-

12,5mg 
1lần/24h 

Ind

apa

mi

de 

Đơn trị liệu 1,5 

mg 
1,5-3 mg 1lần/24h 

Viên phối 

hợp cố 

định 

 
1,25-2,5 

mg 
1lần/24h 

Lợi tiểu kháng aldosterone 

Spironolactone 25 mg 25 - 75 mg 1lần/24h 

Lợi tiểu tác động lên quai Henle 

Furosemide 20 mg 20-80 mg  

Nhóm E : Các 

thuốc hạ áp khác 

Tác động lên hệ giao cảm trung ương 

Methyldopa 250 mg 
250 - 2000 

mg 

2 - 4 

lần/24h 



 
 

 

Reserpine 0,1 mg 
0,1 - 0,25 

mg 
1lần/24h 

Giãn mạch trực tiếp 

Hydralazine 
12,5 

mg 

25 - 

100

mg 

2 lần/24h 

 

Bảng 4.5. Một số loại thuốc hạ huyết áp qua đường dùng tĩnh mạch 

Tên thuốc 
Bắt đầu tác 

dụng 
Kéo dài Liều dùng 

Nitroglycerin 2-5 phút 5-10 phút Truyền TM 5-100 mcg/ph 

Nicardipine 5-10 phút 15-30 phút 

Truyền TM khởi đầu 1-

2mg/giờ, tăng dần 0,5-2mg/giờ 

sau 15 phút, liều truyền tối đa 

15mg/giờ 

Natrinitroprus

side 
Ngay lập tức 1-2 phút 

Truyền TM 0,3mcg/kg/ph, tăng 

dần truyền TM 50-100 

cmg/kg/ph, liều truyền tối đa 

300mcg/kg/ph 

Esmolol 1-5 phút 10 phút 

Tiêm TM 500mcg/kg/ph trong 

phút đầu, truyền TM 50-100 

cmg/kg/ph, liều truyền tối đa 

300mcg/kg/ph  

Labetalol 5-10 phút 3-6 giờ 

Tiêm TM chậm 10-20mg trong 

vòng 2 phút, lặp lại sau 10-15 

phút đến khi đạt tổng liều tối đa 

300mg Truyền TM 0,5-

2mg/phút 



 
 

 

Hydralazine 5-10 phút 4-6 giờ 
Tiêm TM chậm 5-10 mg, lặp lại 

sau 4-6 giờ/ lần 

Enalaprilat 5-15 phút 1-6 giờ 
Tiêm TM 0,625-1,25 mg, lặp lại 

6 giờ/ lần 

 

3.2. Tăng huyết áp cấp cứu 

Tăng HA cấp cứu (hypertensive emergency) là tình huống tăng HA nặng (độ 

3) kèm với tổn thương cơ quan đích cấp, thường đe dọa tính mạng và đòi hỏi phải 

can thiệp ngay lập tức nhưng thận trọng để hạ HA, thường là bằng thuốc truyền 

TM. Các biểu hiện điển hình của tăng HA cấp cứu gồm: 

- Tăng HA ác tính: Tăng HA độ 3 kèm thay đổi đáy mắt (xuất huyết và/hoặc phù 

gai thị), tổn thương vi mạch và đông máu rải rác nội mạch, có thể kèm với bệnh 

não (khoảng 15% các trường hợp), suy tim cấp và suy giảm cấp chức năng thận. 

- Tăng HA nặng kèm với những tình trạng lâm sàng khác đòi hỏi phải hạ HA 

khẩn, ví dụ bóc tách động mạch chủ cấp, thiếu máu cục bộ tim cấp hoặc suy 

tim cấp. 

- Tăng HA nặng đột ngột do u tủy thượng thận kèm với tổn thương cơ quan. 

- Tăng HA nặng ở thai phụ hoặc tiền sản giật. 

Các triệu chứng lâm sàng thường gặp gồm nhức đầu, rối loạn thị giác, đau 

ngực, khó thở, choáng váng. Người bệnh não tăng HA có thể có ngủ gà, lơ mơ, 

mù vỏ não. Tuy nhiên khi có khiếm khuyết thần kinh khu trú phải nghĩ đến đột 

quị. Các khảo sát cận lâm sàng cần thiết được nêu trên bảng 14. 

Tăng HA khẩn trương (hypertensive urgency) là tăng HA nặng nhưng không 

kèm tổn thương cơ quan đích cấp. Những bệnh nhân này thường không cần nhập 

viện. Điều trị ngoại trú bằng thuốc uống và hẹn tái khám sớm (sau vài ngày) để 

bảo đảm là HA được kiểm soát. 

Xử trí tăng HA cấp cứu được nêu trên bảng 15. Đồng thời với việc hạ HA, 

xác định liệu bệnh nhân có cần biện pháp can thiệp đặc hiệu nào khác hay không. 

Trong thời gian bệnh nhân nằm viện tầm soát các nguyên nhân tăng HA thứ phát. 



 
 

 

Sau khi xuất viện (khi HA đã đạt mức an toàn và ổn định với thuốc uống), hẹn 

bệnh nhân tái khám thường xuyên (ít nhất mỗi tháng 1 lần) cho đến khi đạt đích 

HA tối ưu. 

Bảng 4.6. Xử trí tăng huyết áp cấp cứu  

Biểu hiện lâm sàng 
Thời gian và đích hạ 

HA 
Điều trị 

Tăng HA ác tính có hoặc 

không kèm suy thận cấp 

Vài giờ 

Hạ HA trung bình (mean 

arterial pressure) 20-25% 

Nicardipine truyền TM 

(khởi đầu 5 mg/giờ, tăng 

từng nấc 2,5 mg mỗi 15 

phút để đạt đích HA, tối 

đa 15 mg/giờ) 

Bệnh não tăng HA 
Hạ HA trung bình 20-

25% ngay lập tức 

Nicardipine truyền TM 

(như trên) 

Biến cố mạch vành cấp 
Hạ HA tâm thu xuống < 

140 mmHg ngay lập tức 

Nitroglycerine truyền 

TM (5-200 mg/phút, 

tăng từng nấc 5 mg/phút 

mỗi 5 phút) 

Phù phổi cấp do tim 
Hạ HA tâm thu xuống < 

140 mmHg ngay lập tức 

Nitroglycerine truyền 

TM (như trên) + 

furosemide TM 

Bóc tách động mạch chủ 

Hạ HA tâm thu xuống < 

120 mmHg VÀ tần số tim 

xuống < 60/phút ngay lập 

tức 

Nicardipine truyền TM 

+ metoprolol uống (thử 

liều thấp 25 mg) 

Sản giật và tiền sản giật 

nặng (tán huyết, tăng 

men gan, giảm tiểu cầu) 

Hạ HA tâm thu xuống < 

160 mmHg VÀ HA tâm 

trương xuống < 105 

mmHg ngay lập tức 

Nicardipine và 

MgSO4 truyền TM 

Cho sinh sớm 



 
 

 

 

4. Theo dõi quá trình điều trị tăng huyết áp [1] 

Trong quá trình theo dõi, nếu đã đạt huyết áp mục tiêu: 

- Tiếp tục truyền thông giáo dục sức khỏe để duy trì lối sống tích cực phối hợp 

với điều trị hạ áp và nâng cao hiểu biết về THA, các biến cố liên quan đến THA 

và các bệnh lý thường gặp đi cùng với THA. 

- Tiếp tục duy trì phác đồ đã sử dụng có hiệu quả, đồng thời theo dõi lại định kỳ 

(hàng tháng) để đảm bảo hiệu quả hạ áp, đảm bảo tuân thủ điều trị; xử trí tác 

dụng phụ của thuốc (nếu có). 

- Khi thăm khám định kỳ cần đánh giá các yếu tố nguy cơ tim mạch và các tổn 

thương cơ quan đích để tối ưu điều trị THA kết hợp với kiểm soát các yếu tố 

nguy cơ tim mạch khác. 

- HA mục tiêu cần đạt được sau 1 - 3 tháng. Trong quá trình theo dõi, nếu chưa 

đạt HA mục tiêu, cần xem xét lại các yếu tố sau: 

- Đảm bảo người bệnh được đo HA đúng và được uống đúng, đủ và đều thuốc 

hạ áp. Nếu đang phối hợp thuốc, đảm bảo đang sử dụng dạng phối hợp đã có 

bằng chứng từ 2 nhóm (A-C hoặc A-D hoặc C-D) hoặc từ 3 nhóm A-C-D. 

- Động viên và khuyến khích người bệnh thay đổi lối sống tích cực, đặc biệt là 

ăn nhạt và giảm uống rượu. Loại bỏ các thuốc đang dùng có ảnh hưởng đến HA 

(như các thuốc giảm đau chống viêm, thuốc xịt mũi có thành phần cường giao 

cảm như ephedrine...). 

- Tăng dần đến liều tối đa của các thuốc hạ áp hoặc bổ sung thêm một loại thuốc 

hạ áp khác cho đến khi đạt huyết áp mục tiêu (việc phối hợp thêm thuốc có hiệu 

quả hạ áp tăng cường tốt hơn là tăng liều thuốc điều trị đơn thuần). Ưu tiên bổ 

sung thuốc lợi tiểu giống thiazide, nếu trước đó chưa dùng lợi tiểu. Không bổ 

sung các thuốc từ cùng một nhóm ABCD khi phối hợp thuốc. 

- Nếu vẫn không đạt huyết áp mục tiêu hoặc mới xuất hiện biến cố: Cần chuyển 

tuyến trên hoặc gửi khám chuyên khoa tim mạch để xác định nguyên nhân và 

tư vấn chiến lược điều trị phù hợp. 



 
 

 

5. Tiêu chuẩn ra viện 

Khi huyết áp đạt được mục tiêu bác sĩ đề ra, đánh giá hạn chế đến mức thấp 

nhất nguy cơ có thể gây ra cho người bệnh, các biến chứng được kiểm soát 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Tăng huyết áp không được điều trị và kiểm soát tốt sẽ dẫn đến tổn thương 

nặng các cơ quan đích và gây các biến chứng nguy hiểm như tai biến mạch não, 

nhồi máu cơ tim, phình tách thành động mạch chủ, suy tim, suy thận … thậm chí 

dẫn đến tử vong . 

Các biến chứng: 

- Tổn thương ở tim: phì dai thất trái, suy tim, bệnh mạch vành, rối loạn nhịp tim.   

- Tổn thương mạch máu Siêu âm Doppler mạch cảnh có thể thấy động mạch cảnh 

xơ vữa nhiều, với lớp nội trung mạc dày.  

- Tổn thương thận Tổn thương thận thể hiện bằng creatinin huyết thanh tăng, 

mức lọc cấu thận giảm,  

- Tổn thương não là nhồi máu não, xuất huyết não, xuất huyết dưới nhện.  

- Tổn thương mắt; võng mạc qua Soi đáy mắt có thể thấy tổn thương theo giai 

đoạn tiến triển bệnh: - Giai đoạn 1: các mạch máu có thành sáng bóng. Giai 

đoạn 2: các mạch máu co nhỏ, dấu hiệu bất chéo động mạch tỉnh mạch (dấu 

hiệu Salus-Gunn). Giai đoạn 3: xuất huyết, xuất tiết võng mạc. Giai đoạn 4: 

vừa có xuất huyết, xuất tiết võng mạc vừa có phù gai thị.  

VI. PHÒNG BỆNH 

Các biện pháp tích cực thay đổi lối sống là những biện pháp để phòng ngừa 

tăng huyết áp ở người trưởng thành, phối hợp với việc giáo dục truyền thông nâng 

cao nhận thức và hiểu biết về bệnh tăng huyết áp cũng như các biến chứng của 

tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ tim mạch khác. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN [1] 

 Hầu hết bệnh nhân THA cần được quản lý ở tuyến cơ sở chăm sóc sức khỏe 

ban đầu, tuy nhiên các tình huống THA sau cần nhập viện: 



 
 

 

- Có tổn thương cơ quan đích mang tính cấp tính: như đột quỵ, loạn nhịp, suy 

thận, rối loạn mạch, tổn thương mắt…. 

- THA cấp cứu 

- THA kháng trị 

Có thể xem xét nhập theo dõi với; 

- THA nghi ngờ thứ phát: chưa được loại trừ: do dùng thuốc… 

- THA độ II ở người trẻ< 40 tuổi cần loại trừ THA thứ phát 
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1. GS.TS. Huỳnh Văn Minh, Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp 
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3. Bệnh học nội khoa 2016. Trường Đại học Y Hà nội trang 169 

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

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 I10 Tăng huyết áp vô căn  

2 I11 Bệnh tim do THA  

3 I11.0 Bệnh tim do THA, có suy tim ( sung 

huyết) 

 

4 I11.9 Bệnh tim do THA, không suy tim ( 

sung huyết) 

 

5 I12 Bệnh thận do THA  

6 I13 Bệnh tim và bệnh thận do THA  

7 I15 Tăng huyết áp thứ phát  

8 N18 Suy thận mạn  

9 I64 Tai biến mạch máu não  

10 I63 Nhồi máu não  

11 I61 Xuất huyết não  

12 I67.4 Bệnh não do THA  

13 G45.9 Cơn thiếu máu não thoáng qua  



 
 

 

14 I73 Bệnh mạch máu ngoại biên  

15 I74 Thuyên tắc và huyết khối động mạch  



 
 

 

 

NHỒI MÁU NÃO 

 

I. KHÁI NIỆM  [1] 

Đột quỵ (Stroke) là tình trạng khởi phát đột ngột các khiếm khuyết thần kinh 

cục bộ kéo dài trên 24 giờ hoặc tử vong trước 24 giờ, phản ánh tổn thương não do 

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

Nhồi máu não là do mạch máu não bị tắc nghẽn và/hoặc giảm lưu lượng máu 

não. Nhồi máu não và cơn thoáng thiếu máu não có cùng một cơ chế bệnh sinh và 

được phân biệt dựa vào thời gian và tổn thương não để lại trên hình ảnh học não 

bộ (cơn thoáng thiếu máu não thường hổi phục trong vòng 60 phút và không có 

tổn thương não để lại).  

II. NGUYÊN NHÂN [1] 

Xơ vữa động mạch máu lớn và trung bình: tăng lipid máu, tăng huyết áp, 

tiểu đường, tăng homocystein máu, xạ trị. Bóc tách động mạch, loạn sản sợi cơ, 

bệnh moyamoya, sarcoidois, viêm mạch do nấm và lao, viêm mạch do varicella 

zoster, hội chứng viêm mạch hệ thống, viêm mạch hệ thần kinh trung ương cùng 

bên. 

Bệnh mạch máu nhỏ: Lipohyalinosis, xơ vữa động mạch, nhiễm trùng 

(giang mai, lao, cryptococcus), viêm mạch.  

Thuyên tắc từ tim: tăng huyết áp, bệnh cơ tim, rung nhĩ, bệnh van tim, huyết 

khối nhĩ trái, huyết khối thành thất sau nhồi máu cơ tim, viêm nội tâm mạc nhiễm 

trùng, không do vi trùng (ung thư, hội chứng antiphospholipid), u nhày nhĩ trái. 

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

antiphospholipid, bệnh hồng cầu liềm, ung thư, đa hồng cầu thực sự, TTP, DIC, 

tăng đông di truyền. 

 Do thuốc: chất gây co mạch (chất gây nghiện), viêm mạch, laojn nhịp tim, 

viêm nội tâm mạc, phình mạch dàng nấm, tiêm truyeefn các chất gây nhiễm hoặc 

tạo huyết khối.  



 
 

 

Một số nguyên nhân khác: CADASIL (bệnh mạch máu não di truyền trội 

nhiễm sắc thể) thường với nhồi máu dưới vỏ và bệnh não chất tắng), bệnh fabry, 

hội chứng Sneddon, MELAS (bệnh anxo ty thể với nhiễm acid lactic máu và đột 

quỵ từng đợt).  

III. CHẨN ĐOÁN [1][3] 

1. Chấn đoán xác định 

1.1.Triệu chứng lâm sàng 

Bệnh nhân đột ngột: 

- Yếu hoặc tê mặt, tay hoặc chân, đặc biệt ở một bên cơ thể 

- Rối loạn ý thức 

- Bất thường về nhìn một hoặc 2 bên mắt 

- Mất thăng bằng, chóng mặt hoặc phối hợp động tác 

- Đau đầu dữ dội mà không rõ căn nguyên 

- Rối loạn ý thức, trí nhớ 

- Co giật cục bộ 

- Liệt, rối loạn cảm giác ½ cơ thể, mặt 

- Liệt dây thần kinh sọ 

- HC tiểu não, HC tiền đinh trung ương, HC màng não 

1.2. Triệu chứng cận lâm sàng 

- Chụp cắt lớp vi tính sọ não : là thăm dò đầu tiên được lựa chọn, giúp xác định 

tổn thương ở não, phân biệt nhồi máu não với xuất huyết não, phát hiện u não 

hoặc các bất thường khác. Trong nhồi máu não chụp CLVT có hình ảnh giảm 

tỷ trọng ở khu vực tưới máu của động mạch chi phối, tùy thuộc thời gian chụp 

sớm hay muộn mà hình ảnh NMN trên phim chụp CLVT não có những biến 

đổi khác nhau 

- MRI sọ não: Hình ảnh chủ yếu tăng tín hiệu trong thì T2. MRI độ nhaỵ cao hơn 

CT sọ não, phát hiện được những ổ nhồi máu não, tổn thương thân não và những 

tổn thương ở giờ đầu mà CT sọ não không phát hiện đươc 



 
 

 

- Xét nghiệm Thường quy: đường huyết mao mạch, tổng phân tích tế bào máu 

ngoại vi, PT/INR, APTT, fibrinogen , D-dimer, men tim, bilan lipid máu, tầm 

soát đái tháo đường 

- Điện tâm đồ, SA tim: phát hiện những căn nguyên từ tim mạch 

- Siêu âm Doppler động mạch cảnh: phát hiện và đánh giá tình trạng xơ vữa ở 

lòng mạch và bóc tách ở ĐM cảnh là nguyên nhân gây nhồi máu não. 

- Siêu âm Doppler xuyên sọ là công cụ hữu ích đánh giá các mạch máu đoạn gần 

như động mạch não giữa, động mạch cảnh đoạn trong sọ, động mạch sống nền. 

- Chẩn đoán xác định: Dựa vào lâm sàng và kết quả hình ảnh học: có hình ảnh 

nhồi máu não tương ứng với lâm sàng. 

2. Chẩn đoán phân biệt [1] 

Các dạng bệnh mạch máu não khác: (1) xuất huyết não, xuất huyết dưới nhện, 

huyết khối khối tĩnh mạch nội sọ; (2) Liệt sau cơn động kinh (liệt Todd); (3) Liệt 

trong migraine; (4) Hạ đường huyết; (5) Khối choán chỗ nội sọ; (6) Rối loạn 

chuyển dạng…  

3. Chẩn đoán giai đoạn  

- Giai đoạn tối cấp: trong 6h đầu 

- Giai đoạn cấp: trong 3 ngày đầu 

- Giai đoạn bán cấp sớm: trong 7 ngày đầu 

- Giai đoạn bán cấp muộn: trong 14 ngày đ 

- Giai đoạn mạn: sau 14 ngày 

4. Chẩn đoán biến chứng 

Có thể gặp các biến chứng sau: 

- Loét các điểm tì đè do nằm lâu. 

- Nhiễm khuẩn cơ hội: Viêm phổi, viêm đường tiết niệu. 

- Teo cơ, cứng khớp. 

- Huyết khối lòng mạch. 

- Co giật 

- Sa sút trí tuệ 



 
 

 

IV. ĐIỀU TRỊ [1][2][3] 

1. Hướng điều trị 

- Tái thông mạch máu để phục hồi tưới máu não 

- Đảm bảo tưới máu não để hạn chế lan rộng tổn thương 

- Phòng ngừa biến chứng 

- Phục hồi chức năng 

- Phòng ngừa tái phát 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Đảm bảo thông khí 

- Đặt người bệnh ở tư thế nằm nghiêng an toàn 

- Loại bỏ dị vật trong miệng ( răng giả nếu có) 

- Đặt canuyn miệng hút đờm dãi khi cần 

- Nếu bệnh nhân hôn mê Glasgow 8 điểm và có ứ đọng đờm dãi phải đặt nội khí 

quản và thở máy khi cần 

- Thở oxy kính 2- 4l/p với những trường hợp sPO2< 92%, paO2 < 60mmHg, duy 

trì sPO2 từ 95-100% 

2.2. Chống phù não 

- Nằm đầu cao 30 độ 

- Đảm bảo thông khí tốt 

- Khống chế tốt huyết áp 

- Truyền manitol 0,5-1g/lần truyền tĩnh mạch trong 20- 30 phút, sau đó truyền 

lại 0,25 -0.5g/kg cứ 6 giờ/ lần. Không nên truyền quá 3 ngày. 

- Phẫu thuật mở sọ giải ép: phương pháp cứu mạng (không giúp phục hồi chức 

năng), có thể cân nhắc thực hiện sớm hơn ở bệnh nhân nhồi máu não lớn vùng 

động mạch não giữa bán cầu ưu thế. 

2.3. Kiểm soát huyết áp 

- Bệnh nhân dùng tiêu sợi huyết: kiểm soát huyết áp trước dùng rtPA đảm bảo 

HA tâm thu < 185 và HA tâm trương < 110mmHg( Dùng Nicardipin TTM 



 
 

 

5mg/h mỗi 5- 10 phút, điều chỉnh tối đa 15mg/h). Kiểm soát huyết áp 24h sau 

dùng tiêu sợi huyết: HA tâm thu < 180mmHg, HA tâm trương < 105 mmHg. 

- Bênh nhân không dùng rTPA: kiểm soát huyết áp tâm thu < 220mmHg và HA 

tâm trương < 120mmHg.Hạ HA vừa phải để tránh làm giảm áp lực tưới máu 

não, duy trì HAở mức 150/90 mmHg. Mục đích giảm 10-15% HA 

2.4. Thuốc tiêu huyết khối chỉ dùng khi 

Bệnh nhân vào trước 4,5h nếu thỏa mãn chỉ định, và không có chống chỉ 

định điều trị tiêu sợi huyết theo đưởng tĩnh mạch. (thuốc: Alteplase 50mg) [1]. 

2.4.1. Chỉ định 

- Tuổi trên 18 và dưới 90 tuổi 

- Các triệu chứng khởi phát của ĐQN rõ ràng dưới 270 phút trước khi dùng thuốc  

Alteplase 

- Chẩn đoán NMN cấp tính với các dấu hiệu thiếu sót về thần kinh rõ ràng và 

định lượng được dựa trên bảng điểm NIHSS 

- Các thành viên gia đình và /hoặc BN đồng ý dùng thuốc 

2.4.2. Chống chỉ định [2][3] 

- Đang uống các thuốc chống đông với INR > 1,7. 

- Sử dụng Heparin trước đó 48 giờ hoặc thời gian Thromboplastine từng phần bị 

kéo dài. 

- Nhồi máu trên 1/3 đông mạch não giữa 

- Tiểu cầu trong máu ngoại vi < 100.000/mm3. 

- Có đột quỵ hoặc chấn thương sọ nặng trong vòng 3 tháng trước. 

- Có phẫu thuật lớn trong vòng 14 ngày trước. 

- Trước đó chọc mạch máu lớn, chọc DNT trong vòng 1 tuần 

- Huyết áp tâm thu trước điều trị > 185mmHg hoặc huyết áp tâm trương > 

110mmHg. 

- Các triệu chứng thần kinh cải thiện nhanh. 

- Chỉ có các triệu chứng thần kinh nhẹ. 

- Có chảy máu nội sọ trước đó. 



 
 

 

- Đường huyết > 22mmol/l (400mg/dl) hoặc < 2,8mmol/l (50mg/dl). 

- Có động kinh lúc khởi phát bệnh. 

- Có chảy máu tiêu hóa hoặc tiết niệu trong vòng 21 ngày trước. 

- Có nhồi máu cơ tim gần đây. 

- Cần thận trọng khi dùng thuốc tiêu huyết khối ở bệnh nhân đột quỵ nhồi máu 

não nặng (điểm đột quỵ NIH > 22). 

Liều được khuyến cáo là 0,9mg/kg, liều tối đa là 90mg, 10% của tổng liều 

dùng Bolus trong vòng 1 phút, 90% tổng liều còn lại truyền trong 59 phút. 

2.5. Thuốc chống đông và thuốc ức chế tiểu cầu 

- Aspirin:  

+ Sử dụng sớm trong vòng 48 giờ giúp dự phòng tái phát 

+ Liều dùng: l60 - 300 mg/ngàyngay trong giai đoạn cấp; sau đó chuyển sang 

aspirin 81 mg/ngày hay clopidogrel 75 mg/ngày (khi chuyển liều có thể sử 

dụng clopidogrel 300mg/ngày để đạt liều điều trị nhanh) 

- Thuốc kháng kết tập tiểu cầu khác: Clopidogrel cho khi không dung nạp 

aspirin, liều tải 300 mg  sau đó chuyển sang clopidogrel 75 mg/ngày 

- Heparin tiêm dưới da: không được khuyên dùng thường quy, một số trường 

hợp được dùng để dự phòng nhồi máu não tiến triển và tái phát bao gồm: huyết 

khối gây hồi máu não từ tim, huyết khối động mạch sống nền, huyết khối tĩnh 

mạch não, cục tắc nghẽn di chuyển. 

Liều dùng: Thường dùng Enoxaparin với liều 1mg/kg/12h trường hợp chức 

năng thận bình thường, liều dự phòng huyết khối TM chi dưới Enoxaparin liều 40 

mg/24h. 

2.6. Tụt huyết áp 

- Tụt huyết áp gây nhồi máu não lan rộng, cần theo dõi bằng monitoring trong 

ngày đầu tiên sau nhồi máu não. Tìm nguyên nhân: xuất huyết, nhồi máu cơ 

tim, loạn nhịp tim, suy tim, thiếu nước, nhiễm trùng, thuyên tắc phổi.  

- Điều trị: theo nguyên nhân trên, bù dịch, nâng chân cao, ngưng thuốc hạ huyết 

áp, dung thuốc vận mạch nếu cần.  



 
 

 

2.7. Tăng đường huyết  

- Thường gặp tăng đường huyết cấp (do phản ứng stress hoặc đái tháo đường đã 

biết hoặc chưa được chẩn đoán, kiểm soát tốt tình trạng này giúp cải thiện kết 

quả nhồi máu não). 

- Sử dụng Insulin Actrapid bơm tiêm điện để kiểm soát đường huyết  

2.8. Sốt 

Có thể liên quan kết quả xấu, có thể từ trung ương, nhưng phần lớn liên quan 

đến nhiễm trùng: viêm phổi, nhiễm trùng tiểu, hệ tiêu hóa, khớp,… Cần tìm kiếm 

nguyên nhân nhiễm trùng ở tất cả bệnh nhân nhồi máu não có sốt  

2.9. Co giật 

- Gặp khoảng 10% sau nhồi máu não (đặc biệt nhồi máu não vùng vỏ), phổ biến 

nhất trong 24 giờ đầu.  

- Thuốc chống co giật:An thần Diazepam 10mg, Phenobarbital 0,2g, Aminazin 

0,25mg, Fentanyl 0,5mg, Mydazolam 5 mg ( Tùy theo tình trạng lâm sàng của 

bệnh nhân). 

2.10. Giảm đau 

Bệnh nhân đau đầu dùng Paracetamol liều 20mg/kg/lần ngày 3 - 4lần (Mỗi 

lầncách 4 giờ) dùng loại truyền tĩnh mạch hoặc đường uống, Fentanyl 0,5mg BTĐ. 

3. Chế độ chăm sóc 

- Khó nuốt, hít sặc: 

+ Thường gặp, đặc biệt ở bệnh nhân liệt nửa người hoặc nhồi máu não thân 

não.  

+ Gây sặc thức ăn, viêm phổi hít, kém dinh dưỡng 

+ Cần đánh giá test nuốt và đặt ống thông dạ dày sớm 

- Thực hiện tốt vệ sinh cho người bệnh, vệ sinh răng miệng, vệ sinh răng miệng, 

vệ sinh ngoài da, vệ sinh đường tiểu, nằm đệm hơi, nằm đệm nước chống loét 

tỳ đè, vỗ rung lồng ngực chống ứ đọng ở phổi. 

4. Điều trị phục hồi chức năng 



 
 

 

Điều trị phục hồi chức năng sớm và tích cực ngay khi nhồi máu não được 

hồi phục. Luyện tập sớm giúp cho người bệnh phục hồi nhanh và tránh được di 

chứng teo cơ, cứng khớp. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG [1] 

- Tình trạng thần kinh xấu hơn:  khoảng 40% trong tuần đầu, biểu hiện : (1) giảm 

điểm GSC, dấu định vị mới,  NHISS, giảm mức độ ý thức. Nguyên nhân do 

nhồi máu não tiến triển, nhồi máu não tái phát, chuyển dạng xuất huyết, phù 

não, hạ Natri máu. 

- Biến chứng thứ phát: co giật, viêm phổi, thuyên tắc phổi, suy tim cấp, xuất 

huyết tiêu hóa, rối loạn tâm thần. 

VI. PHÒNG BỆNH [1] 

Theo nghiên cứu của OXVASC, nguy cơ nhồi máu não tái phát sau cơn 

thoáng qua 8% trong vòng 7 tuần và 11,5% sau 11 tháng, nhồi máu não nhẹ 11,5% 

và 15%, xảy ra cao nhất trong 2 ngày đầu. Nguy cơ tái phát cao nhất ở bệnh lí 

mạch máu lớn ( hẹp độngmạch cảnh hoặc cột sống). 

Cần kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ của nhồi máu não để phòng ngừa sớm. 

- Đối với bệnh nhân THA: lựa chọn thuốc cho phù  hợp với từng bệnh nhân để 

đạt HA mục tiêu, kết hợp chế độ ăn giảm muối, tập thể dục thích hợp và khám 

bệnh định kì. 

-    Đối với bệnh nhân tim mạch: điều  trị triệt để bệnh van tim, với bệnh nhân 

nguy cơ huyết khối cao ( rung nhĩ, van tim nhân tạo, EF<30%) nên dùng thuôc 

chống đông một cách có hệ thống ( duy trì INR 2,5-3 hoặc PT 30-40%. 

-    Đối với bệnh nhân có hẹp ĐM cảnh trên 70% nên khuyến cáo người bệnh 

điều trị sớm bằng cách đặt giá đỡ lòng mạch hoặc phẫu thuật bóc tách nội mạc. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIÊN NỘI TRÚ [2] 

- Nhồi máu não giai đoạn cấp và bán cấp  

- Qua giai đoạn bán cấp nhưng trên phim chụp CT còn hình ảnh phù não và nhồi 

máu diện rộng, nhồi máu chuyển dạng 



 
 

 

- Nhồi máu não kèm các triệu chứng khác chưa kiểm soát được (đau đầu, chóng 

mặt nhiều, viêm phổi …) 

- Chưa kiểm soát yếu tố nguy cơ (HA, đường máu…) 

- Tìm nguyên nhân nhồi máu 
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Bảng mã ICD bệnh nhồi máu não 

Bệnh nhồi máu não ICD 

Nhồi máu não do huyết khối động 

mạch trước 
I63.0 

Nhồi máu não do thuyên tắc động 

mạch trước 
I63.1 

Nhồi máu não do tắc nghẽn không xác 

định hoặc hẹp động mạch tiền não 
I63.2 

Nhồi máu não do huyết khối động 

mạch não 
I63.3 

Nhồi máu não do thuyên tắc động 

mạch não 
I63.4 

Nhồi máu não không xác định do tắc 

hay hẹp ở động mạch não 
I63.5 

Nhồi máu não do huyết khối tĩnh 

mạch não, không sinh mủ 
I63.6 

Nhồi máu não khác I63.8 

Nhồi máu não , không đặc hiệu I63.9 

 



 
 

 

 

XUẤT HUYẾT NÃO 

 

I. KHÁI NIÊM [1] 

Đột quỵ (Stroke) là tình trạng khởi phát đột ngột các khiếm khuyết thần kinh 

cục bộ kéo dài trên 24 giờ hoặc tử vong trước 24 giờ, phản ánh tổn thương não do 

bất thường hệ thống mạch máu não một cách tự phát (loại trừ do chấn thương)  

 Xuất huyết não là tình trạng chảy máu vào trong nhu mô não tạo thành khối 

máu tụ và/hoặc thứ phát tràn vào não thất. Chiếm khoảng 15% đột quỵ nhưng tỉ 

lệ tử vong cao hơn nhiều so với nhồi máu não.  

II.   NGUYÊN NHÂN [1] 

- -Tăng huyết áp là nguyên nhân hay gặp nhất thường người lớn tuổi (>65 tuổi), 

vị trí XHN gợi ý do tăng huyết áp (hạch nền, cầu não, tiểu não, thùy) hoặc nhiều 

ổ xuất huyết não ở vỏ não 

- Do thuốc (heparin hoặc Courmadin, Cocain) 

- Do dị dạng mạch máu (phình mạch, dị dạng động tĩnh mạch, cavernous 

augima). 

- Do huyết khối tĩnh mạch não. 

- U não. 

- Chấn thương đầu. 

- Các bệnh lý đông cầm máu. 

III. CHẨN ĐOÁN [4][3] 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Triệu chứng lâm sàng thường gặp 

Bệnh nhân đột ngột 

- Yếu hoặc tê mặt, tay hoặc chân, đặc biệt ở một bên cơ thể 

- Rối loạn ý thức 

- Bất thường về nhìn một hoặc 2 bên mắt 

- Mất thăng bằng, chóng mặt hoặc phối hợp động tác 



 
 

 

- Đau đầu dữ dội mà không rõ căn nguyên 

- Rối loạn ý thức, trí nhớ 

- Co giật cục bộ 

- Liệt, rối loạn cảm giác 1/2 cơ thể 

- Liệt dây thần kinh sọ 

- HC tiểu não, HC tiền đinh trung ương, HC màng não 

1.2. Cận lâm sàng 

1.2.1. Để phục vụ điều trị 

+ Xét nghiêm sinh hóa máu: Ure, creatinin, GOT, GPT, CK, CK-MB, Chol, 

Tri, HDL, LDL, ĐGĐ, Glucose , CK, CK- MB 

+ Xét nghiệm huyết học: CTM, ĐMCB 

+ Xét nghiệm sinh hóa nước tiểu 

+ Điện tâm đồ, XQ ngực thẳng, SAOB  

1.2.2. Để tìm nguyên nhân 

+ SA doppler tim, SA mạch cảnh:  phát hiện bệnh lí tim mạch, mạch cảnh  

+ Chụp cắt lớp vi tính sọ não không cản quang: xác định nơi chảy máu, hiệu 

ứng choán chỗ và tình trạng não úng thủy. 

+ MRI sọ não: nếu nghi ngờ khối choán chỗ/bệnh sử, hình ảnh hoặc không rõ 

nguyên nhân. 

+ Chụp mạch não đồ: giúp phát hiện sang thương mạch máu, nên thực hiện ở 

bệnh nhân trẻ tuổi < 45 tuổi, không tăng huyết áp và những trường hợp xuất 

huyết não thất, xuất huyết não thùy 

Chẩn đoán xác định  [1]: dựa vào lâm sàng có khiếm khuyết thần kinh khởi 

phát đột ngột và cận lâm sàng cóhình ảnh tăng đậm độ phù hợp lâm sàng trên CT 

scan hoặc thay đổi tín hiệu trên MRI.  

2. Chẩn đoán giai đoạn.[2] 

- Cấp tính 

- Bán cấp 

- Mạn tính 



 
 

 

3. Chẩn đoán thể 

Chia làm 2 thể[2]. 

- Chảy máu não tiên phát 

- Chảy máu não thứ  phát 

4. Chẩn đoán biến chứng.[2] 

Có thể gặp các biến chứng sau: 

- Loét các điểm tì đè do nằm lâu. 

- Nhiễm khuẩn cơ hội: Viêm phổi, viêm đường tiết niệu. 

- Teo cơ, cứng khớp. 

- Huyết khối lòng mạch. 

- Co giật sau đột quỵ não 

IV. ĐIỀU TRỊ [1][2][3] 

1. Hướng điều trị 

- Hạn chế lan rộng tổn thương 

- Bảo đảm tưới máu não 

- Phòng ngừa biến chứng 

- Phục hồi chức năng 

- Phòng ngừa tái phát 

2. Điều trị cụ thể  

2.1. Đảm bảo thông khí 

- Đặt người bệnh ở tư thế nằm nghiêng an toàn 

- Loại bỏ dị vật trong miệng (răng giả nếu có) 

- Đặt canuyn miệng hút đờm dãi khi cần 

- Nếu bệnh nhân hôn mê Glasgow  8 điểm và có ứ đọng đờm dãi phải đặt nội khí 

quản và thở máy khi cần 

- Thở oxy kính 2- 4l/p với những trường hợp sPO2< 92%, paO2 < 60mmHg, duy 

trì sPO2 từ 95-100% 

2.2. Chống phù não 

- Nằm đầu cao 30 độ 



 
 

 

- Đảm bảo thông khí tốt 

- Khống chế tốt huyết áp 

- Truyền manitol 0,5-1g/lần truyền tĩnh mạch trong 20- 30 phút, sau đó truyền 

lại 0,25 -0.5g/kg cứ 6 giờ/ lần. Không nên truyền quá 3 ngày. 

2.3. Kiểm soát huyết áp 

Kiểm soát huyết áp : HA tâm thu< 160mmHg ở bệnh nhân không có TALNS  

và HA tâm thu < 185mmHg ở bệnh nhân nghi ngờ TALNS (Dùng Nicardipin 

TTM 5mg /h mỗi 5- 10 phút, điều chỉnh tối đa 15mg/h). 

2.4. Đảo ngược tình trạng đông cầm máu bất thường (nếu có) [4,5] 

- Bất thường đông máu (do thuốc hoặc bệnh lí) gây gia tăng kích thước ổ xuất 

huyết và tăng nguy cơ tử vong hoặc kết quả xấu.  

- Khoảng 12-20% xuất huyết não đang dùng thuốc kháng đông đường uống. Cần 

đảo ngược tình trạng đông cầm máu sớm. Ngưng ngay các thuốc kháng đông 

hoặc KKTTC.  

- Phác đồ điều chỉnh:  

+ Đang dùng Sintrom, INR > 1,4: vitamin K 10 mg IV/8 giờ x 3 liều  

+ Plasma tươi đông lạnh: 10-15 mL/kg (tăng 15-20% YTĐM) , chú ý nguy cơ 

phù phổi, tổn thương phổi liên quan truyền máu (Transfusion-Related Acute 

Lung Injury – TRALI), quá tải tuần hoàn và nhiễm trùng. Kiểm tra INR sau 

1,6, 24 giờ: nếu INR > 1,5 truyền lập lại 2-4 đơn vị phasma tươi và vitamin 

K 10mg TM. 

+ Hoặc PCC (prothrombin complex concentrates: yếu tố II, IX, và X ± VII) 

với liều dựa vào cân nặng và INR. ((PCCs: các YTĐM phụ thuộc vitamin K 

cao cấp 25 lần trong huyết tương giúp đảo ngược nhanh tình trạng đông máu; 

Thể tích dùng nhỏ; Kiểm tra INR 15-60 phút sau truyền PCC đến khi đạt 

INR < 1,4, nếu cần có thể kết hợp 2-4 đơn vị plasma tươi đông lạnh)  

+ Đang dùng thuốc ức chế trực tiếp thrombin (dabigatran, ít gây xuất huyết não 

so kháng đông kháng vitamin K): sử dụng idarucizumab hoặc PCC 4 yếu tố 

(50 mg/kg) ± lọc máu (nếu có suy thận hoặc kháng với điều trị ban đầu).  



 
 

 

+ Đang dùng các thuốc ức chế Xa (apixaban, ribaroxaban, edoxaban): sử dụng 

PCC 4 yếu tố (50mg/kg) đặc hiệu nếu có suy gan.  

+ Nếu TC < 50.000 truyền 02 khối TC; chức năng TC giảm (có hoặc không rõ 

sử dụng KKTTC) truyền TC không được chứng minh có lợi (ngoại trừ trước 

can thiệp ngoại khoa).  

+ Đang sử dụng heparin và PTT > 50: protamine 1 mg/100 đơn vị Heparin (tối 

đa: 50 mg) IV. Nếu đang sử dụng Heparin trọng lượng phân tử thấp 

(LMWH): 1 mg protamin/1 mg LMWH nếu vừa sử dụng < 8 giờ và 0,5 mg 

Protamin/1 mg LMWH nếu dùng trong khoảng 8-12 giờ trước.  

+ Điều chỉnh các tình trạng đông máu khác bằng các YTĐM thích hợp. \ 

2.5. Can thiệp ngoại khoa 

- Xuât huyết tiểu não > 3cm đè ép thất tư và hoặc não úng thủy với dấu hiệu thần 

kinh xấu. 

- Xuất huyêt não thùy ( < 1cm) ở bệnh nhân < 45 tuổi có Glasgow 9-12 điểm 

- Xuất huyết thùy lớn có Glasgow giảm tiến triển 

- Chọn lựa bệnh nhân tăng áp lực nội sọ không đáp ứng điều trị nội khoa, mở sọ 

giải ép sớm. 

2.6. Giảm đau  

Bệnh nhân đau đầu dùng Paracetamol liều 20mg/kg/lần ngày 3 - 4lần (Mỗi 

lần cách 4 giờ) dùng loại truyền tĩnh mạch hoặc đường uống, Fentanyl 0,5mg 

BTĐ. 

2.7. Theo dõi các thông số khác 

- Kiểm soát ĐH: tăng ĐH kết hợp với tiên lượng xấu, hướng dẫn của Hiệp hội 

Tim mạch Hoa Kỳ và Hiệp hội Đột quỵ Hoa Kỳ có khuyến cáo điều trị tăng 

đường máu ở các trường hợp đột quỵ nhằm đạt mục tiêu duy trì nồng độ glucose 

máu trong khoảng 7,8 – 10 mmol/L 

- Điện giải: Na/máu: 135-146 mEg/L; Magnesium > 1,8 mg/dL.  



 
 

 

- Thân nhiệt: sốt thường gặp khi có tràn máu não thất. Sốt kéo dài là yếu tố dự 

đoán tiên lượng xấu, hạ sốt khi > 38,30C, cần tìm nguyên nhân nhiễm trùng để 

kiểm soát.  

- Đặt ống thông dạ dày và thông tiểu khi cần. 

2.8. Nhóm thuốc bảo vệ và dinh dưỡng tế bào thần kinh  

- Dựa vào nghiên cứu các chất chuyển hóa ,các chất ức chế dẫn truyền thần kinh, 

các chất Ca++, các gốc tự do, toan hóa acid Lactic.... 

- Nhiều thuốc bảo vệ thần kinh được sản xuất nhằm giúp tế bào chống lại sự hủy 

hoại. Các biệt dược như: Cerebrolysin 10ml, Gliatilin 1g,….. Dùng 02 

ống/ngày .Tiêm bắp, tĩnh mạch hoặc pha dịch truyền 

3. Chế độ chăm sóc 

3.1. Khó nuốt, hít sặc 

- Thường gặp, đặc biệt ở bệnh nhân liệt nửa người hoặc nhồi máu não thân não.  

- Gây sặc thức ăn, viêm phổi hít, kém dinh dưỡng 

- Cần đánh giá test nuốt và đặt ống thông dạ dày sớm 

32. Thực hiện tốt vệ sinh cho người bệnh 

Vệ sinh răng miệng, vệ sinh răng miệng, vệ sinh ngoài da, vệ sinh đường 

tiểu, nằm đệm hơi, nằm đệm nước chống loét tỳ đè, vỗ rung lồng ngực chống ứ 

đọng ở phổi. 

4. Điều trị phục hồi chức năng 

Điều trị phục hồi chức năng sớm và tích cực ngay khi xuất huyết não được 

hồi phục. Luyện tập sớm giúp cho người bệnh phục hồi nhanh và tránh được di 

chứng teo cơ, cứng khớp. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG [1] 

- Tình trạng thần kinh xấu hơn:  biểu hiện giảm điểm GSC, dấu định vị mới,  

NHISS, giảm mức độ ý thức. Nguyên nhân do xuất huyết não tang kích thước, 

phù quanh ổ xuất huyết, tăng áp lực nội sọ, hạ natri máu. 

- Biến chứng thứ phát: co giật, viêm phổi, thuyên tắc phổi, suy tim cấp, xuất 

huyết tiêu hóa, rối loạn tâm thần. 



 
 

 

VI. PHÒNG BỆNH [1] 

- Nguy cơ xuất huyết não tái phát: xuất huyết não thùy, tuổi cao, tiếp tục dùng 

thuốc kháng đông, nhiều ổ xuất huyết nhỏ 

- Cần kiểm soát huyết áp đạt < 140/90mmHg ( < 130/80mmHg nếu có đái tháo 

đường hoặc bệnh thận mạn). 

- Xuất huyết não thùy: tránh dùng kháng đông trong rung nhĩ không do bệnh van 

tim. 

- Kháng đông/ xuất huyết não ( trừ xuất huyết não thùy) và KKTTC/ xuất huyết 

não các dạng có thể sử dụng khi có chỉ định tuyệt đối. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ  [2][3] 

- Xuất huyết não giai đoạn cấp và bán cấp 12 ngày đầu 

- Qua giai đoạn bán cấp nhưng trên phim chụp còn hình ảnh phù não và máu tiêu 

chậm 

- Xuất huyết não kèm theo triệu chứng và biến chứng khác chưa kiểm soát được 

( đau đầu, chóng mặt, viêm phổi….) 

- Chưa kiểm soát yếu tố nguy cơ (HA, đường máu…) 

- Tìm nguyên nhân gây xuất huyết não 
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                Bảng mã ICD bệnh xuất huyết não 

Xuất huyết nội sọ ICD 

Xuất huyết nội sọ ở bán cầu dưới vỏ 

não 
I61.0 

Xuất huyết nội sọ ở bán cầu của vỏ não I61.1 

Xuất huyết nội sọ ở bán cầu, không đặc 

hiệu 
I61.2 

Xuất huyết nội sọ tại thân não 

 
I61.3 

Xuất huyết nội sọ trong tiểu não 

 
I61.4 

Xuất huyết nội sọ tại não thất I61.5 

Xuất huyết nội sọ tại nhiều nơi I61.6 

Xuất huyết nội sọ khác I61.8 

Xuất huyết nội sọ không đặc hiệu I61.9 

 

 

  



 
 

 

 

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 (E11) 

 

I. KHÁI NIỆM  

- Bệnh đái tháo đường là bệnh rối loạn chuyển hóa, có đặc điểm tăng Glucose 

huyết mạn tính do khiếm khuyết về tiết insulin, về tác động của insulin, hoặc 

cả hai (1).  

- Tăng Glucose mạn tính trong thời gian dài gây nên những rối loạn chuyển hóa 

carbohydrate, protide, lipide, gây tổn thương ở nhiều cơ quan khác nhau, đặc 

biệt ở tim và mạch máu, thận, mắt, thần kinh. 

- Đái tháo đường týp 2 trước kia được gọi là ĐTĐ của người lớn tuổi hay ĐTĐ 

không phụ thuộc insulin, chiếm 90-95% các trường hợp ĐTĐ. Thể bệnh này 

bao gồm những người có thiếu insulin tương đối cùng với đề kháng insulin. Ít 

nhất ở giai đoạn đầu hoặc có khi suốt cuộc sống bệnh nhân ĐTĐ týp 2 không 

cần insulin để sống sót.  

II. NGUYÊN NHÂN  

Có nhiều nguyên nhân của ĐTĐ týp 2 nhưng không có một nguyên nhân 

chuyên biệt nào [1].  

- Bệnh nhân không có sự phá hủy tế bào beta do tự miễn, không có kháng thể tự 

miễn trong máu.  

- Đa số bệnh nhân có béo phì hoặc thừa cân và/hoặc béo phì vùng bụng với vòng 

eo to. Béo phì nhất là béo phì vùng bụng có liên quan với tăng acid béo trong 

máu, mô mỡ cũng tiết ra một số hormon làm giảm tác dụng của insulin ở các 

cơ quan đích như gan, tế bào mỡ, tế bào cơ (đề kháng insulin tại các cơ quan 

đích).  

- Do tình trạng đề kháng insulin, ở giai đoạn đầu tế bào beta bù trừ và tăng tiết 

insulin trong máu, nếu tình trạng đề kháng insulin kéo dài hoặc nặng dần, tế 

bào beta sẽ không tiết đủ insulin và ĐTĐ týp 2 lâm sàng sẽ xuất hiện. Tình 



 
 

 

trạng đề kháng insulin có thể cải thiện khi giảm cân, hoặc dùng một số thuốc 

nhưng không bao giờ hoàn toàn trở lại bình thường. 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định đái tháo đường 

1.1. Lâm sàng 

- Triệu chứng của đái tháo đường tùy theo mức độ tăng Glucose máu [3]. 

- Khi thiếu Insulin nhiều, bệnh nhân sẽ có các triệu chứng lâm sàng cổ điển:  

+ Đái nhiều, uống nhiều. 

+ Gầy nhiều, mệt mỏi nhiều. 

+ Ăn nhiều. 

- Khi thiếu Insulin tương đối, bệnh sẽ diễn biến tiềm tàng trong thời gian dài, các 

triệu chứng thường kín đáo, vì vậy cần nghĩ đến và làm các xét nghiệm để chẩn 

đoán đái tháo đường trên người co những yếu tố nguy cơ cao. 

1.2. Cận lâm sàng 

- Đường huyết: đường huyết > 126 mg/dl lúc đói đã nhịn ăn 8-12 giờ và làm 2 

lần liên tiếp được chẩn đoán là đái tháo đường týp 2. 

- Đường niệu: ít có giá trị chẩn đoán. 

- HbA1C: bình thường < 6,4%. 

- Mỡ máu: Triglycerid, Cholesterol, LDL-cho, HDL-cho. 

- Fuctozamin. 

- Định lượng Insulin. 

Các xét nghiệm khác:  

- Soi đáy mắt. 

- Điện cơ. 

- Xquang phổi. 

- Siêu âm Doppler động mạch cảnh, chi dưới phát hiện mảng xơ vữa. 

- Điện tim, nghiệm pháp gắng sức phát hiện suy vành. 

- Siêu âm tụy: phát hiện sỏi - xơ tụy 

- Tổng phân tích nước tiểu: tìm Ceton niệu, protein niệu. 



 
 

 

- Microalbumin niệu: ≤ 50 µg/l. 

1.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán 

Chẩn đoán đái tháo đường dựa vào 1 trong 4 tiêu chí sau đây (1): 

- Glucose huyết tương lúc đói ≥ 126 mg/dL (hay 7 mmol/L) (a) hoặc: 

- Glucose huyết tương ở thời điểm sau 2 giờ làm nghiệm pháp dung nạp với 75g 

Glucose bằng đường uống ≥ 200 mg/dL (hay 11,1 mmol/L) (b) 

- HbA1c ≥ 6,5%. Xét nghiệm HbA1c phải được thực hiện bằng phương pháp đã 

chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế (c). 

- Bệnh nhân có triệu chứng kinh điển của tăng Glucose huyết hoặc của cơn tăng 

Glucose huyết cấp kèm mức Glucose huyết tương bất kỳ ≥ 200 mg/dL (hay 

11,1 mmol/L) (d). 

Chẩn đoán xác định nếu có 2 kết quả trên ngư ng chẩn đoán trong cùng 1 

mẫu máu xét nghiệm hoặc ở 2 thời điểm khác nhau đối với tiêu chí a, b, hoặc c; 

riêng tiêu chí d: chỉ cần một lần xét nghiệm duy nhất. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

Bệnh đái tháo đường được phân thành 4 loại chính [3]: 

- Đái tháo đường týp 1 (do phá hủy tế bào beta tụy, dẫn đến thiếu insulin tuyệt 

đối). 

- Đái tháo đường týp 2 (do giảm chức năng của tế bào beta tụy tiến triển trên nền 

tảng đề kháng insulin). Đái tháo đường típ 2 trước kia được gọi là ĐTĐ của 

người lớn tuổi hay ĐTĐ không phụ thuộc insulin, chiếm 90-95% các trường 

hợp ĐTĐ. Thể bệnh này bao gồm những người có thiếu insulin tương đối cùng 

với đề kháng insulin. 

- Đái tháo đường thai kỳ (là ĐTĐ được chẩn đoán trong 3 tháng giữa hoặc 3  tháng 

cuối của thai kỳ và không có bằng chứng về ĐTĐ típ 1, típ 2 trước đó). 

- Các loại ĐTĐ đặc biệt do các nguyên nhân khác, như ĐTĐ sơ sinh hoặc đái 

tháo đường do sử dụng thuốc và hoá chất như sử dụng Glucocorticoid, điều trị 

HIV/AIDS hoặc sau cấy ghép mô… 

3. Chẩn đoán biến chứng và xử trí 



 
 

 

3.1. Biến chứng cấp tính 

3.1.1. Chẩn đoán xác định [1] 

- Đái tháo đường có nhiễm toan ketone 

+ Tăng đường huyết, thường ở mức 350 – 500 mg/dL (19,5 - 28,0 mmol/L). 

Một số trường hợp đường huyết có thể chỉ tăng nhẹ. 

+ Toan chuyển hóa có tăng khoảng trống anion 

+ Tăng Ketone máu 

- Tăng đường huyết có tăng áp lực thẩm thấu 

+ Tăng đường huyết nhiều, thường trên 600mg/dL (33,3 mmol/L) 

+ Tăng áp lực thẩm thấu > 320 mosmol/kg 

+ pH > 7,30, bicarbonate máu > 20 mEq/L, ketone máu có thể tăng nhẹ 

- Đái tháo đường có nhiễm toan lactic 

+ Lacate máu ≥ 5 mmol/L (4mEq/L), ngay cả khi không có nhiễm toan rõ 

+ Khí máu: pH < 7,35, bicarbonate < 10 mmol/L 

+ Khoảng trống anion > 16 mEq/L 

+ Xét nghiệm nồng độ metformin trong máu có thể cao 

3.1.2. Điều trị và theo dõi [1] 

3.1.2.1. Nguyên tắc 

- Điều trị đái tháo đường nhiễm toan ketone và tăng đường huyết có tăng áp lực 

thẩm thấu tương đồng nhau, bao gồm (theo thứ tự) bù dịch, điều chỉnh rối loạn 

điện giải và insulin 

- Nên sơ đồ hóa phác đồ điều trị và theo dõi điều trị theo từng BN 

- Phát hiện sớm và điều trị đồng thời nguyên nhân gây mất bù cấp 

- Giải thích cho bệnh nhân và người nhà về phác đồ điều trị và tiên lượng (nếu 

có thể). 

3.1.2.2. Điều trị cụ thể 

* Bù dịch 

Bù dịch để điều chỉnh cả tình trạng giảm khối lượng tuần hoàn và tăng áp 

lực thẩm thấu, và làm giảm đường huyết: 



 
 

 

- Nên khởi đầu bằng muối đẳng trương (NaCl 0,9%). Nếu BN có nhiễm toan 

ketone đ ng đường huyết cần truyền thêm đồng thời cả glucose và insulin. 

- Tốc độ truyền tối ưu phụ thuộc tình trạng lâm sàng 

- Có shock giảm thể tích: truyền càng nhanh càng tốt, tốt nhất qua catheter tĩnh 

mạch trung tâm. 

- Có giảm thể tích tuần hoàn nhưng không có shock: truyền với tốc độ 15- 20 

mL/kg/h trong những giờ đầu tiên, tối đa là < 50ml/kg trong giờ đầu tiên. 

- Không có giảm thể tích tuần hoàn: Truyền chậm hơn, tùy tình trạng lâm sàng. 

- Sau 2 - 3 giờ, điều chỉnh tốc độ truyền dịch tùy theo tình trạng mất nước, điện giải 

đồ và thể tích nước tiểu. Loại dịch truyền phụ thuộc nồng độ Na - hiệu chỉnh: 

+ Nếu < 135 mmol/L: tiếp tục truyền NaCl 0,9% với tốc độ 250 - 500 mL/h. 

+ Nếu ≥ 135 mmol/L: chuyển sang truyền NaCl 0,45 % với tốc độ 250 - 500 

mL/h. Thời gian truyền dịch nhược trương phụ thuộc Na và Kali máu. 

- Khi đường huyết xuống 250mg/dL (14,0 mmol/L) ở BN tăng áp lực thẩm thấu 

hoặc 200mg/dL (11,0 mmol/L) ở BN nhiễm toan cetone thì cần truyền thêm 

Glucose 5%. 

- Đánh giá bù đủ dịch dựa vào theo dõi huyết động và xét nghiệm. Mục tiêu là 

điều chỉnh lượng dịch thiếu ước tính trong vòng 24h. 

* Bù Kali 

Tùy thuộc nồng độ Kali máu ban đầu: 

- Kali máu < 3,3 mmol/L: truyền tĩnh mạch Kali chloride (KCl) 20 - 40 mmol/h, 

thường pha 20 – 40 mmol trong 1L muối NaCl. Xét nghiệm kali máu hàng giờ. 

- Kali máu từ 3,3 - 5,3 mmol/L: pha truyền KCl 20-30 mmol trong 1lít muối 

NaCl và duy trì cho đến khi nồng độ kali máu lên đến 4-5 mmol/L. 

- Kali máu > 5,3 mmol/L: tạm chưa bù Kali. 

- Bù Kali cần thận trọng khi có giảm chức năng thận và nước tiểu ít, dưới 50 

mL/h. 

* Insulin: sử dụng insulin regular 



 
 

 

- Nên điều trị insulin regular tĩnh mạch cho tất cả những bệnh nhân đái tháo 

đường có nhiễm toan ketone hay tăng áp lực thẩm thấu mức độ vừa đến nặng 

có kali máu ≥ 3,3 mmol/L. Nếu kali máu < 3,3 mmol/L nên bù dịch và kali 

trước khi điều trị insulin. 

- Bắt đầu bằng tiêm tĩnh mạch 1 mũi insulin regular 0,1 UI/kg, sau đó truyền tĩnh 

mạch liên tục insulin regular 0,1UI/kg/h. Nếu đường huyết chỉ giảm < 50mg/dL 

trong giờ đầu thì có thể tăng (gấp đôi) liều mỗi giờ cho tới khi đường huyết  

giảm đến mức này. 

- Khi đường huyết giảm xuống 200 mg/dL (11 mmol/L) ở BN nhiễm toan ketone 

hay 250 mg/dL (14 mmol/L) ở BN tăng áp lực thẩm thấu thì chuyển sang truyền 

Glucose 5% + NaCl 0,9% và đồng thời giảm tốc độ truyền insulin xuống 0,02 

- 0,05 UI/kg/h. 

- Một số BN đái tháo đường có nhiễm toan Cetone nhẹ có thể điều trị insulin 

dưới da 

* Bicarbonate 

- Có thể truyền bicarbonate cho bệnh nhân có pH ≤ 6,9 và giảm co bóp cơ tim. 

Pha 100 mEq NaHCO3/ 400mL muối NaCl 0,9%, truyền trong 2 giờ. Nếu Kali 

máu < 5,3 mmol/L thì pha thêm 20 mEq KCl.  

- Ngừng điều trị khi pH tăng lên > 7,0. 

* Điều trị nhiễm toan lactic 

- Điều trị các bệnh lý nguyên nhân và các bệnh lý đi kèm, cải thiện cung cấp oxy 

cho các mô 

- Làm giảm đường huyết bằng truyền insulin regular tĩnh mạch 

- Điều trị truyền tĩnh mạch bicarbonate cho BN nhiễm toan lactic nặng (pH < 

7,1; bicarbonate ≤ 6 mEq/L) hoặc nhiễm toan nhẹ hơn (pH = 7,1 - 7,2) nhưng 

có tổn thương thận cấp (để tránh phải lọc máu và ngăn tử vong). 

- Theo dõi nồng độ lactate máu mỗi 2-6 giờ. Nếu lactate tăng kéo dài là tiên 

lượng xấu. 

3.1.2.3. Theo dõi 



 
 

 

* Theo dõi chung 

Xét nghiệm đường huyết mao mạch hàng giờ cho đến khi ổn định, còn điện 

giải đồ, ure, creatinin và khí máu mỗi 2-4 giờ tùy theo tình trạng lâm sàng. 

* Tăng đường huyết cấp cứu được coi là khỏi nếu BN tỉnh, ăn được và: 

- Hết nhiễm toan ketone: đường huyết < 200 mg/dL (11 mmol/L) và có ít nhất 

2/3 tiêu chuẩn: pH > 7,3, khoảng trống anion < 12 và bicarbonate ≥ 15 

- Hết tăng áp lực thẩm thấu: áp lực thẩm thấu máu giảm xuống dưới 315 

mOsmol/kg 

* Chuyển tiêm insulin dưới da 

- Chỉ định: BN đái tháo đường nhiễm toan ketone khi hết nhiễm toan và ăn được. 

Còn với BN đái tháo đường có tăng áp lực thẩm thấu thì có thể giảm liều insulin 

tĩnh mạch và chuyển tiêm insulin dưới da khi đường huyết xuống dưới 250/dL 

(14 mmol/L) 

- Cách tính liều insulin tiêm dưới da = 70% của tổng liều insulin truyền tĩnh mạch 

trong 24 giờ (lấy tổng liều insulin trong 6 giờ gần nhất nhân với 4). Nên tiêm 

theo phác đồ nhiều mũi (basal – bolus), trong đó insulin nền chiếm khoảng 40 

- 50% tổng liều. 

- Thời gian thuận tiện nhất cho chuyển tiêm insulin nhanh dưới da là trước bữa ăn. 

Còn mũi tiêm insulin nền (NPH, Glargine, Detemir hoặc Degludec) có thể (1) 

cùng với mũi tiêm insulin nhanh đầu tiên, hoặc (2) sớm hơn (ví dụ từ tối hôm 

trước) khi giảm liều insulin tĩnh mạch. Vẫn nên duy trì insulin truyền tĩnh mạch 

thêm 1 giờ sau khi tiêm mũi insulin nhanh đầu vì ngừng insulin ngay có thể khiến 

BN bị thiếu insulin cấp tính và đưa đến tăng đường huyết và/hoặc nhiễm toan 

cetone trở lại. 

3.2. Biến chứng mạn tính 

3.2.1. Biến chứng vi mạch 

3.2.1.1. Biến chứng mắt ĐTĐ [1] 

- Biến chứng nặng là bệnh võng mạc tăng sinh do ĐTĐ. Có 2 thể bệnh võng mạc 

chính: 



 
 

 

+ Bệnh võng mạc không tăng sinh (viêm võng mạc tổn thương nền): giai đoạn 

sớm : Vi phình mạch, xuất huyết hình chấm, xuất huyết - phù võng mạc có 

thể gây tổn thương tại hoàng điểm và gây mù 

+ Bệnh võng mạc tăng sinh do ĐTĐ: Tăng sinh mao mạch, tổ chức xơ tại võng 

mạc, tắc mạch máu nhỏ, thiếu ôxy tại võng mạc kích thích sự phát triển mạch 

máu mới. Nặng xuất huyết dịch kính, bong võng mạc, mù. 

- Đục thuỷ tinh thể: Biểu hiện 2 thể: 

+ Thể dưới vỏ: tiến triển nhanh cả 2 mắt, hình ảnh bông tuyết dưới vỏ thuỷ tinh 

thể 

+ Thể lão hoá: thường gặp ở người lớn, ở nhân thuỷ tinh thể. 

- Glaucoma: xảy ra ở 6 % BN ĐTĐ, thường là Glaucoma góc mở. Glaucoma góc 

đóng ít gặp, gặp trong trường hợp có tân mạch ở mống mắt. 

- BN ĐTĐ típ 2 cần được khám mắt toàn diện, đo thị lực tại thời điểm được chẩn 

đoán bệnh ĐTĐ. 

- Nếu không có bằng chứng về bệnh võng mạc ở một hoặc nhiều lần khám mắt 

hàng năm và đường huyết được kiểm soát tốt, có thể xem xét khám mắt 2 năm 

một lần. Nếu bệnh võng mạc đang tiến triển hoặc đe dọa đến thị lực, phải khám 

mắt thường xuyên hơn. 

KHUYẾN CÁO VỀ BIẾN CHỨNG VÕNG MẠC DO ĐTĐ 

1. Cần tầm soát biến chứng võng mạc cho người bệnh ĐTĐ típ 1 năm năm 

sau  khi chẩn đoán; cần tầm sóat biến chứng võng mạc cho người bệnh ĐTĐ 

típ 2 ngay thời điểm chẩn đoán. Phụ nữ được chẩn đoán ĐTĐ típ 1 và típ 2 cần 

được tầm soát biến chứng võng mạc trước khi có thai hay chuẩn bị mang thai. 

Không cần tầm soát biến chứng võng mạc cho phụ nữ được chẩn đoán ĐTĐ 

thai kỳ. 

2. Nếu lần tầm soát đầu tiên cho kết quả bình thường (không có biến chứng 

võng mạc do ĐTĐ), người bệnh sẽ được tầm soát mỗi 1-2 năm một lần. Theo 

dõi sát hơn sẽ do bác sĩ chuyên khoa mắt quyết định. 



 
 

 

3.2.1.2.  Biến chứng thận 

- Ít nhất mỗi năm một lần đánh giá albumin niệu và mức lọc cầu thận ở tất cả các 

BN ĐTĐ típ 2, không kể đang điều trị như thế nào 

- BN có albumin niệu > 30 mg/g creatinine và/ hoặc mức lọc cầu thận eGFR< 60 

mL/phút/1,73m2 cần đánh giá hai lần một năm nhằm định hướng điều trị 

- Cần tối ưu kiểm soát đường huyết để giảm nguy cơ hoặc làm chậm quá trình 

tiến triển bệnh thận mạn 

- Bênh nhân ĐTĐ típ 2 mắc kèm bệnh thận do ĐTĐ, cân nhắc sử dụng Ức chế 

SGLT2 ở BN có độ lọc cầu thận ≥30 mL/phút/1,73m2 và albumin niệu >30 

mg/g creatinine, đặc biệt ở những BN có albumin niệu ≥300 mg/g creatinine, 

để giảm nguy cơ tiến triển bệnh thận mạn và biến cố tim mạch hoặc cả hai. 

- BN có bệnh thận mạn có gia tăng nguy cơ gặp biến cố tim mạch, sử dụng GLP-

1 RA có thể giảm nguy cơ tiến triển almumin niệu và biến cố tim mạch hoặc cả 

hai. 

Bảng 8. Các xét nghiệm đánh giá và theo dõi biểu hiện của biến chứng 

thận do ĐTĐ (ngoài ACR và độ thanh lọc cầu thận ước tính) 

Biến chứng của bệnh thận mạn Đánh giá lâm sàng và cận lâm sàng 

Tăng huyết áp Huyết áp và cân nặng 

Quá tải dịch Bệnh sử, khám lâm sàng, cân nặng 

Rối loạn điện giải Khám lâm sàng, điện tâm đồ, điện giải 

đồ 

3. Kỹ thuật viên hay bác sĩ chuyên khoa ĐTĐ được đào tạo và huấn luyện 

có thể tầm soát bệnh lý võng mạc định kỳ. Bác sĩ chuyên khoa mắt sẽ hội ý và 

cho ý kiến trong những trường hợp khó hay có biến chứng võng mạc nặng. 

4. Kiểm soát tốt đường huyết và huyết áp giúp ngăn ngừa và làm chậm 

diễn tiến của biến chứng võng mạc. Nếu có bằng chứng biến chứng võng mạc 

không tăng sinh mức độ nhẹ, fenofibrate 145-200 mg/ngày được chỉ định mà 

không cần có tăng triglycerides. Laser quang đông và anti- VEGF được chỉ 

định và thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa mắt. 



 
 

 

Toan chuyển hóa Khám lâm sàng, điện giải đồ, khí máu 

Thiếu máu Sắt, hemoglobin 

Bệnh xương do chuyển hóa Calci, Phosphor, vitamin D, PTH máu 

KHUYẾN CÁO VỀ BIẾN CHỨNG THẬN DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

1. Cần tầm soát biến chứng thận cho người bệnh ĐTĐ típ 1 sau 5 năm và    người 

bệnh ĐTĐ típ 2 ngay khi chẩn đoán. Tỷ số A/C niệu là xét nghiệm tầm soát 

hiệu quả nhất. Tầm soát và đánh giá lại tối thiểu 6-12 tháng một lần. BN có tỷ 

số A/C > 30mg/g và/hoặc eGFR < 60mL/ph/1,73m2 da được định nghĩa là bệnh 

thận do ĐTĐ và theo dõi sát hơn (mỗi 6 tháng) 

2. Kiểm soát đường huyết chặt chẽ là nền  tảng để phòng ngừa  và làm chậm  

biến chứng thận do ĐTĐ. Metformin là thuốc lựa chọn đầu tay trừ khi có chống 

chỉ định (eGFR < 30mL/ph/1,73m2 da). Ức chế SGLT-2 được chỉ định là thuốc 

hàng thứ nhì khi có tỷ số A/C > 30 mg/g. Nếu có nguy cơ cao tim mạch kèm 

theo, đồng vận thụ thể GLP-1 được xem xét chỉ định. 

3. Thuốc ức chế men chuyển hay ức chế thụ thể angiotensin II được chỉ định   

trên người bệnh có tăng huyết áp có/không có albumin niệu. Không kết hợp hai 

thuốc và không khuyến cáo trên người bệnh không tăng huyết áp để phòng 

ngừa nguyên phát bệnh thận do ĐTĐ. Kiểm tra định kỳ creatinine huyết thanh 

và kali ở người bệnh có dùng ức chế men chuyển hay ức chế thụ thể angiotensin 

II. 

4. Chế độ ăn với khẩu phần đạm xấp xỉ 0,8 g/kg cân nặng/ngày được khuyến 

cáo cho người bệnh thận do ĐTĐ không lọc thận. Hạn chế natri <  2.300 

mg/ngày và hạn chế kali. 

3.2.2. Biến chứng mạch máu lớn 

Xơ vữa động mạch sớm lan rộng ảnh hưởng đến các mạch máu xa 

3.2.2.1. Bệnh lý mạch vành 

Người ĐTĐ tăng gấp 2 - 3 lần người không ĐTĐ 

Triệu chứng: cơn đau thắt ngực điển hình hoặc chỉ biểu hiện trên điện tâm đồ Nhồi 

máu cơ tim: điển hình hoặc tình cờ khi thấy NMCT cũ. 



 
 

 

3.2.2.2. Tăng huyết áp 

3.2.2.3. Bệnh mạch máu ngoại biên 

- Triệu chứng: đau cách hồi, đau chân ở tư thế nằm, chân lạnh, tím ở phần chi 

dưới và ngón chân, teo cơ liên đốt, hoại thư.  

- Hoại thư gồm 2 loại: hoại thư khô ngọn chi: hoại tử không nhiễm khuẩn tiên 

lượng tốt. Hoại thư ướt: có viêm nhiễm kèm theo (tiên lượng xấu).  

- Chẩn đoán xác định dựa vào: doppler mạch chi, chụp mạch 

3.2.3. Biến chứng thần kinh 

Tất cả BN cần được đánh giá về bệnh thần kinh ngoại biên tại thời điểm bắt 

đầu được chẩn đoán đoán ĐTĐ típ 2 và 5 năm sau khi chẩn đoán bệnh tiểu đường 

típ 1, sau đó ít nhất mỗi năm một lần [1]. 

KHUYẾN CÁO VỀ BIẾN CHỨNG THẦN KINH DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

1. Người bệnh ĐTĐ típ 1 sau chẩn đoán 5 năm và người bệnh ĐTD típ 2 ngay thời 

điểm chẩn đoán cần được tầm soát biến chứng thần kinh tối thiểu một năm một lần. 

2. Hỏi bệnh sử, khám lâm sàng và các test đơn giản dùng để đánh giá biến chứng 

thần kinh do ĐTĐ. Khám cảm giác đau và cảm giác nhiệt được dùng để chẩn đoán 

biến chứng thần kinh sợi trục nhỏ. Monofilament 10g và rung âm thoa 128 Hz được 

dùng để chẩn đoán biến chứng thần kinh sợi trục lớn và cảm giác bảo vệ. Cần khám 

các biến chứng thần kinh tự chủ do ĐTĐ. 

3. Kiểm soát đường huyết chặt chẽ được xem là nền tảng của việc phòng ngừa và 

làm chậm diễn tiến của biến chứng thần kinh do ĐTĐ. 

4. Các thuốc giảm đau thần kinh như pregabalin, gabapentin, duloxetine được 

khuyến cáo để khởi trị các triệu chứng đau do biến chứng thần kinh ĐTĐ. 3.2.4. Biến chứng bàn chân ĐTĐ 

- Tổn thương bàn chân bắt đầu ở những ngón chân, ô mô ngón bị mất cảm giác, 

đặc biệt những nơi ngón đã bị biến dạng và/ hoặc thiếu máu. Những ngón chân 

dễ bị chấn thương, dễ hình thành những cục chai, ổ loét, nhiễm trùng và hoại 

thư. Tổn thương thần kinh gây giảm tiết mồ hôi và khô da, làm da người bệnh  

dễ nứt nẻ, loét và hoại tử. 

- Triệu chứng bàn chân thường gặp: 

+ Đau về đêm, thậm chí đau cách hồi, lạnh chi, chậm đổ đầy máu tĩnh mạch 

sau khi giơ chân lên cao, có thể mất mạch khi khám 

+ Da vùng chân tái khi giơ chân cao, teo lớp m dưới da, mất lông bàn ngón 

chân, móng dày lên, nhiễm nấm móng, hoại tử 



 
 

 

+ Teo cơ do tổn thương thần kinh vận động, dẫn đến biến dạng bàn chân do mất 

cân bằng giữa hai hệ thống cơ gấp và cơ duõi. Do biến dạng bàn chân nên sẽ 

tạo ra những vùng chịu trọng lực đặc biệt, tạo thuận lợi xuất hiện loét và hoại 

tử chân. 

- Phân độ bàn chân theo Wagner và Meggit 

+ Độ 0: Không có tổn thương nhưng có các yếu tố nguy cơ như các chai chân. 

+ Độ 1: Loét nông ở những nơi chịu sự tỳ đè lớn (mô út, mô cái, gót chân) 

+ Độ 2: Loét sâu có nhiễm trùng tại chỗ, có tổn thương thần kinh, nhưng chưa 

có tổn thương xương. 

+ Độ 3: có viêm mô tế bào, đôi khi hình thành ổ áp xe. Có thể có viêm xương. 

+ Độ 4: Hoại tử ngón, phần trước của bàn chân hoặc gót chân. 

+ Độ 5: Hoại tử nặng rộng và sâu của bàn chân. 

- Thực hiện đánh giá bàn chân toàn diện ít nhất mỗi năm một lần để xác định các 

yếu tố nguy cơ của loét và cắt cụt chi. 

- Tất cả các BN ĐTĐ phải được kiểm tra bàn chân vào mỗi lần khám bệnh. 

4. Chẩn đoán phân biệt 

- Đái tháo đường týp 1: thường gặp ở người trẻ, có thiếu hụt tuyệt đối Insulin. 

- Đái tháo nhạt: đái nhiều ngày 20 - 40 lít, uống nhiều vẫn khát, thường không 

có sút cân, xét nghiệm đường máu bình thường, tỷ trọng nước tiểu giảm. 

- Sút cân do nguyên nhân khác: do basedow, bệnh lý ác tính … 

- Đái nhiều lần: bệnh lý tuyến tiền liệt. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

1.1. Mục đích 

- Duy trì lượng glucose máu khi đói, glucose máu sau ăn gần như mức độ sinh 

lý, đạt được mức HbA1c lý tưởng, nhằm giảm các biến chứng có liên quan, 

giảm tỷ lệ tử vong do đái tháo đường [1]. 

- Giảm cân (với người béo) hoặc không tăng cân (với người không béo). 

1.2. Nguyên tắc 



 
 

 

- Thuốc phải kết hợp với chế độ ăn và luyện tập. Đây là bộ ba điều trị bệnh đái 

tháo đường. 

- Phải phối hợp điều trị hạ glucose máu, điều chỉnh các rối loạn lipid, duy trì số 

đo huyết áp hợp lý, phòng, chống các rối loạn đông máu... 

- Khi cần phải dùng insulin (ví dụ trong các đợt cấp của bệnh mạn tính, bệnh 

nhiễm trùng, nhồi máu cơ tim, ung thư, phẫu thuật...). 

- Điều trị các bệnh phối hợp, các biến chứng (nếu có). 

2. Điều trị cụ thể  

2.1. Nhóm Dimethylbiguanide 

- Viên Metformin loại: 500mg, 850mg, 1000 mg.  

- Liều khởi đầu viên 500 hoặc 850mg: (1 viên/ngày), thường uống vào buổi 

chiều, trước hoặc sau ăn. Hiện nay liều tối đa khuyến cáo là 2000 mg/ngày hoặc 

850mg x 3 lần/ngày. 

- Tác dụng không mong muốn: có thể gây ra tác dụng không mong muốn ở đường 

tiêu hoá, nên dùng cùng bữa ăn và bắt đầu bằng liều thấp).  

- Chống chỉ định: suy tim nặng, bệnh gan, bệnh thận (creatinin máu > 160 

mmol/l), tiền sử nhiễm toan latic hoặc những trường hợp có thiếu oxy mô cấp 

như người đang có nhồi máu cơ tim, choáng nhiễm trùng ... 

2.2. Sulfonylurea 

- Các loại thuốc:  

+ Thế hệ 1: gồm Tolbutamide, Chlorpropamide 

+ Thế hệ 2: gồm Glibenclamid, Gliclazid, Glipizid, Glyburid … 

- Liều dùng thông thường của nhóm Sulfonylurea: 

+ Glipizid từ 2,5 mg đến 20,0 mg/ ngày. 

+ Gliclazid từ 40 - 320 mg/ngày. 

+ Gliclazid MR từ 30 - 120 mg/ngày. 

+ Glimepirid từ 1,0 - 6,0 mg/ngày, cá biệt tới 8,0 mg/ngày. 

+ Glibenclamid từ 1,25 - 15,0 mg/ ngày. 



 
 

 

- Chống chỉ định: không sử dụng để điều trị tăng Glucose máu ở người bệnh đái 

tháo đường typ 1, nhiễm toan ceton, người bệnh có thai, và một số tình trạng 

đặc biệt khác như nhiễm trùng, phẫu thuật... 

- Các thuốc sulfonylurea được sử dụng rộng rãi dưới dạng đơn trị liệu hoặc phối 

hợp với các thuốc nhóm Biguanid, Glitazon, thuốc ức chế men Alpha-

glucosidase, ức chế men DPP-4, insulin. 

2.3. Thuốc ức chế enzym alpha - Glucosidase 

2.4. Các nhóm thuốc khác 

- Metiglinide/Repaglinide 

- Thiazolidinedion (Glitazone) 

- Pioglitazon 

- Gliptin  

2.5. Insulin 

2.5.1. Chỉ định 

- Có thể chỉ định insulin ngay từ lần khám đầu tiên nếu HbA1C > 9,0% và 

glucose máu lúc đói trên 15,0 mmol/l (270 mg/dL) 

- Người bệnh đái tháo đường typ 2 đang mắc một bệnh cấp tính khác như: nhiễm 

trùng nặng, nhồi máu cơ tim, đột quỵ… 

- Người bệnh đái tháo đường suy thận có chống chỉ định dùng thuốc viên hạ 

glucose máu, người bệnh có tổn thương gan. 

- Người đái tháo đường mang thai hoặc đái tháo đường thai kỳ. 

- Người điều trị các thuốc hạ glucose máu bằng thuốc viên không hiệu quả; người 

bị dị ứng với các thuốc viên hạ glucose máu… 

2.5.2. Liều dùng 

- Liều insulin thường bắt đầu với liều 0,1 đơn vị/kg cân nặng (0,1 UI/kg) loại 

NPH, tiêm dưới da trước lúc đi ngủ hoặc 

- Phác đồ tiêm ngày có thể 2, 3 hoặc 4 mũi. 

- Điều chỉnh liều insulin:            

+ Tăng liều insulin tới 0,3 U/kg/lần 



 
 

 

+ Điều chỉnh mức liều insulin cứ 3-4 ngày/lần hoặc 2 lần/ tuần.  

3. Các chỉ tiêu cần theo dõi, đánh giá trong quá trình điêu trị: 

- Các biến chứng cấp tính: hôn mê do hạ đường huyết - do tăng áp lực thẩm thấu 

- do nhiễm acid latic - do nhiễm toan ceton: dựa vào triệu chứng lâm sàng và 

kết quả cận lâm sàng tương ứng. 

- Tình trạng bội nhiễm phổi, tiết niệu: công thức máu, CRP, máu lắng, 

Procalcitonin. 

- Mức độ kiểm soát đường máu: xét nghiệm đường máu tĩnh mạch hoặc đường 

máu mao mạch. 

- Tình trạng rối loạn nước, điện giải: xét nghiệm điện giải đồ, calci. 

- Phát hiện các biến chứng mạn tính: dựa vào các biểu hiện lâm sàng và kết quả 

cận lâm sàng tương ứng. 

- Phát hiện và điều trị các bệnh kèm theo. 

4. Tiêu chuẩn ra viện 

- Đường huyết ổn định: Glucose < 10 mmol/L 

- Các biến chứng cấp tính điều trị đã ổn định hoặc không có tình trạng biến tính 

cấp tính. 

- Kiểm soát được các biến chứng mạn tính. 

- Các bệnh lý cấp tính kèm theo được điều trị ổn định. 

- Cac bệnh lý mạn tính kèm theo điều trị ổn định. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Hôn mê do hạ đường huyết. 

- Hôn mê do tăng đường huyết. 

- Hôn mê do nhiễm toan ceton. 

- Tình trạng bội nhiễm. 

VI. PHÒNG BỆNH  

Các biện pháp lối sống đơn giản đã được chứng minh là có hiệu quả trong 

việc ngăn ngừa hoặc trì hoãn sự khởi phát của bệnh tiểu đường loại 2.  



 
 

 

Để giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2 và các biến chứng của bệnh, mọi 

người nên: 

- Đạt được và duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh. 

- Hoạt động thể lực: thực hiện ít nhất 30 phút hoạt động thường xuyên, cường độ 

vừa phải trong hầu hết các ngày. Cần hoạt động nhiều hơn để kiểm soát cân 

nặng. 

- Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, tránh đường và chất béo bão hòa 

- Tránh sử dụng thuốc lá - hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường 

và tim mạch. 

- Tuân thủ chế độ điều trị đái tháo đường và các bệnh lý mạn tính kèm theo. 

VIII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

- Đường huyết tăng cao, Glucose máu > 10 mmol/L mặc dù đã điều trị ngoại trú, 

hoặc đái tháo đường phát hiện lần đầu. 

- Có các biến chứng cấp tính bệnh đái tháo đường: hôn mê hạ đường máu, hôn 

mê tăng áp lực thẩm thấu, hôn mê do nhiễm acid latic, hôn mê do nhiễm toan 

ceton. 

- Có biến chứng mạn tính đái tháo đường không kiểm soát ổn định: suy thận mạn 

tính, bệnh thần kinh đái tháo đường, đục thủy tinh thể. 

- Có các bệnh cấp tính trên người bệnh đái tháo đường týp 2 như: suy thận cấp, 

viêm phổi, lao phổi, suy tim, tai biến mạch máu não, viêm mô tế bào, áp xe 

phần mềm … 
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LOÃNG XƯƠNG 

 

I. KHÁI NIỆM [1] 

Loãng xương (Osteoporosis) là tình trạng rối loạn chuyển hoá của xương dẫn 

đến tổn thương độ chắc của xương đưa đến tăng nguy cơ gẫy xương. Độ chắc của 

xương bao gồm sự toàn vẹn cả về khối lượng và chất lượng của xương. 

- Khối lượng xương được biểu hiện bằng: 

+ Mật độ khoáng chất của xương (Bone Mineral Density – BMD). 

+ Khối lượng xương (Bone Mass Content – BMC). 

- Chất lượng xương phụ thuộc vào: 

+ Thể tích xương. 

+ Vi cấu trúc của xương (Thành phần chất nền và chất khoáng của xương). 

+ Chu chuyển xương (Tình trạng tổn thương vi cấu trúc xương, tình hình sửa 

chữa cấu trúc của xương). 

II. NGUYÊN NHÂN [3] 

Loãng xương được chia thành 2 nhóm: 

- Loãng xương tiên phát ở phụ nữ sau mãn kinh và người cao tuổi (cả nam và 

nữ).  

- Loãng xương thứ phát do nhiều bệnh lý hoặc do sử dụng các thuốc khác nhau 

đặc biệt là sử dụng glucocorticoid kéo dài. 

III. CHẨN ĐOÁN [1] 

1. Chẩn đoán xác định 

- Tiêu chuẩn chẩn đoán loãng xương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 

1994, đo mật độ xương tại cột sống thắt lưng và cổ xương đùi theo phương 

pháp DXA: 

+ Xương bình thường: T score từ – 1SD trở lên.  

+ Thiếu xương (Osteopenia): T score dưới – 1SD đến – 2,5SD.  

+ Loãng xương (Osteoporosis): T score dưới – 2,5SD.  



 
 

 

+ Loãng xương nặng: T score dưới – 2,5 SD kèm tiền sử/ hiện tại có gẫy xương.  

- Trường hợp không có điều kiện đo mật độ xương: Có thể chẩn đoán xác định 

loãng xương khi đã có biến chứng gẫy xương dựa vào triệu chứng lâm sàng và 

Xquang: Đau xương, đau lưng, gẫy xương sau chấn thương nhẹ, tuổi cao…   

1.1. Triệu chứng lâm sàng 

Loãng xương là bệnh diễn biến âm thầm không có triệu chứng khi mới mắc, 

khi có dấu hiệu lâm sàng thường là lúc đã có biến chứng: 

- Đau mỏi mơ hồ ở cột sống, đau dọc các xương dài (đặc biệt xương cẳng chân), 

đau mỏi cơ bắp, ớn lạnh, hay mỏi cơ hay chuột rút.  

- Đau có thể xuất hiện ở cột sống, đau lan theo khoanh liên sườn, đau khi ngồi 

lâu, đau khi thay đổi tư thế, đau có thể mạn tính hoặc cấp tính sau một chấn 

thương nhẹ làm gãy xương. 

- Biến dạng cột sống: Gù, vẹo cột sống, giảm chiều cao do thân các đốt sống bị 

gãy.  

- Đau lưng kéo dài dp chèn ép thần kinh liên sườn và các rễ thần kinh.  

- Đau ngực, khó thở, đầy bụng chậm tiêu, mệt … do lồng ngực bị thu hẹp. 

- Gãy xương: Các vị trí thường gặp nhất là gãy các đốt sống, tiếp đến là gãy đầu 

dưới 2 xương cổ tay, xương vùng hông và các vị trí khác.  

1.2. Cận lâm sàng  

- XN sinh hóa máu: Calci và các XN thường quy như glucose, ure, creatinin, 

điện giải đồ, AST, ALT,… để chẩn đoán phân biệt với bệnh lý gây loãng xương 

thứ phát, các bệnh lý kèm theo, các chống chỉ định hay thận trọng khi dùng 

thuốc loãng xương. 

- XN huyết học: công thức máu, máu lắng.  

- Chẩn đoán hình ảnh: 

+ Xquang quy ước: hình ảnh đốt sống tăng thấu quang, biến dạng thân đốt sống 

(gãy làm xẹp và lún các đốt sống), với các xương dài thường giảm độ dày vỏ 

xương (khiến ống tủy rộng ra). Vị trí: CS ngực và thắt lưng tư thế thẳng 

nghiêng, xương vùng cổ tay, các xương vùng hông và các xương khác.  



 
 

 

+ Đo khối lượng xương (BMD) bằng phương pháp đo hấp phụ tia X năng 

lượng kép (Dual Energy Xray Absorptiometry - DXA) ở các vị trí trung tâm 

như xương vùng khớp háng hoặc cột sống thắt lưng, để chẩn đoán xác định 

loãng xương, đánh giá mức độ loãng xương, dự báo nguy cơ gãy xương và 

theo dõi điều trị.  

+ Đo khối lượng xương ở ngoại vi (gót chân, ngón tay…) bằng các phương 

pháp (DXA, siêu âm…) được dùng để tầm soát loãng xương trong cộng 

đồng.  

+ Một số phương pháp khác: CT Scan hoặc MRI có thể được sử dụng để đánh 

giá khối lượng xương, đặc biệt ở cột sống hoặc cổ xương đùi.  

- Trong một số trường hợp cần thiết, có thể định lượng các marker hủy xương và 

tạo xương: Amino terminal telopeptide (NTX), Carboxyterminal telopeptide 

(CTX), Procollagen type 1 N terminal propeptide (PINP), Procollagen type 1 

C terminal propeptide (PICP)… để đánh giá đáp ứng của điều trị. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- Bất toàn tạo xương hay xương thủy tinh (Osteogenesis Imperfecta – OI).  

- Các loãng xương thứ phát như ung thư di căn xương, các bệnh ác tính của cơ 

quan tạo máu (đa u tủy xương, bệnh bạch cầu leucemie…). 

- Cận lâm sàng để phục vụ chẩn đoán phân biệt:  

+ Xét nghiệm sinh hóa máu: protein, albumin (nghi đa u tủy xương),.... 

+ Chẩn đoán hình ảnh: CT xương, MRI cột sống thắt lưng (nghi ngờ u 

xương),… 

+ Khi nghi ngờ loãng xương do bệnh lý ác tính, làm XN chẩn đoán: huyết tủy 

đồ  

+ ( nghi đa u tủy xương), macker ung thư, SA ổ bụng, XQ ngực,… (nghi ngờ 

ung thư). 

3. Chẩn đoán mức độ 



 
 

 

Tiêu chuẩn chẩn đoán loãng xương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 

1994, đo mật độ xương tại cột sống thắt lưng và cổ xương đùi theo phương pháp 

DXA: 

- Xương bình thường: T score từ – 1SD trở lên.  

- Thiếu xương (Osteopenia): T score dưới – 1SD đến – 2,5SD.  

- Loãng xương (Osteoporosis): T score dưới – 2,5SD.  

- Loãng xương nặng: T score dưới – 2,5 SD kèm tiền sử/ hiện tại có gẫy xương. 

4. Chẩn đoán thể lâm sàng 

- Loãng xương ở trẻ nhỏ: do khiếm khuyết một số gen ảnh hưởng đến chuyển 

hóa vitamin D 

- Loãng xương tiên phát: do yếu tố tuổi(trên 50 tuổi), mãn kinh 

- Loãng xương thứ phát: sau sử dụng một số thuốc, xuất hiện sau các yếu tố bệnh 

lý 

5. Chẩn đoán biến chứng 

Gẫy xương là biến chứng phổ biến nhất của loãng xương 

IV. ĐIỀU TRỊ [1] 

1. Hướng điều trị 

- Giảm nguy cơ gãy xương và tái gãy xương. 

- Ngăn chăn tình trạng mất chất khoáng trong xương.  

2. Điều trị cụ thể:  

Áp dụng cho phụ nữ sau mãn kinh và nam giới trên 50 tuổi , sau khi đã loại 

trừ các loãng xương thứ phát. 

- Khi T- score ≤ -2,5 

- Khi có loãng xương do gãy xương ( gãy sau một chấn thương nhẹ) 

- Khi T- score từ -1 đến > -2,5 SD và/ hoặc nguy cơ gãy xương 10 năm ≥ 3%cho 

gãy xương vùng hông hoặc ≥ 20% cho gãy xương bất kỳ ( bằng mô hình FRAX 

hoăc NGUYEN) 

3. Các phương pháp không dùng thuốc (bao gồm dự phòng và điều trị)  



 
 

 

- Chế độ ăn uống: Bổ sung nguồn thức ăn giàu calci (theo nhu cầu của cơ thể : từ 

1.000-1.200mg hàng ngày, từ các nguồn: thức ăn, sữa và dược phẩm), tránh các 

yếu tố nguy cơ: thuốc lá, café, rượu… tránh thừa cân hoặc thiếu cân.  

- Chế độ sinh hoạt: Tăng cường vận động, tăng dẻo dai cơ bắp, tránh té ngã…  

- Sử dụng các dụng cụ, nẹp chỉnh hình (cho cột sống, cho khớp háng) giảm sự tỳ 

đè lên cột sống, đầu xương, xương vùng hông.  

4. Các thuốc điều trị loãng xương [2] 

4.1. Các thuốc bổ sung nếu chế độ ăn không đủ (dùng hàng ngày trong suốt 

quá trình điều trị) 

- Calci: cần bổ sung tùy theo lứa tuổi và giới tính , trung bình khoảng 1000 – 

1.200mg/ ngày. 

- Vitamin D 800 - 1.000 UI hàng ngày (hoặc chất chuyển hoá của vitamin D là 

Calcitriol 0,25 – 0,5 mcg, thường chỉ định cho các bệnh nhân lớn tuổi hoặc suy 

thận vì không chuyển hóa được vitamin D). 

4.2. Các thuốc chống hủy xương: Làm giảm hoạt tính tế bào hủy xương 

4.2.1. Nhóm Bisphosphonat 

Hiện là nhóm thuốc được lựa chọn đầu tiên trong điều trị các bệnh lý loãng 

xương (người già, phụ nữ sau mãn kinh, nam giới, do corticosteroid). Chống chỉ 

định: phụ nữ có thai và cho con bú, dưới 18 tuổi (cần xem xét từng trường hợp cụ 

thể), suy thận với mức lọc cầu thận (GFR)<35ml/phút. 

Hiện có 4 loại thuộc thế hệ mới đang được thường xuyên dùng: Alendronate, 

Ibandronate, Risedronate và Zoledronic acid. 

Thuốc đường uống:  

- Alendronate 70mg ( Fosamax 70mg ) mỗi tuần. 

- Alendronate 70mg + Cholecalciferol 2800/ 5600 UI ( Fosamax plus) mỗi tuần. 

- Risedronate( Actonel) 35mg mỗi tuần hoặc 150mg mỗi tháng. 

- Ibandronate (Boniva) 150mg mỗi tháng. 

Các thuốc được uống lúc sáng sớm, khi bụng đói, uống kèm nhiều nước. Sau 

uống nên vận động, không nằm sau uống thuốc ít nhất 30 phút. Tác dụng phụ chủ 



 
 

 

yếu của bisphosphonate dạng uống: là kích ứng đường  tiêu hóa như: viêm 

thực quản, loét dạ dày, nuốt khó... 

     Thuốc đường tĩnh mạch:  

- Ibandronate 3mg , tiêm tĩnh mạch chậm mỗi 3 tháng.    

- Zoledronic acid 5mg truyền tĩnh mạch một năm chỉ dùng một liều  duy nhất. 

Thuốc có khả dụng sinh học vượt trội hơn đường uống, không gây kích ứng 

đường tiêu hóa và cải thiện được sự tuân thủ điều trị của người bệnh. Chú ý bổ 

sung đầy đủ nước, calci và vitamin D trước khi truyền. Có thể dùng 

acetaminophen (paracetamol) để làm giảm các phản ứng phụ sau truyền thuốc 

(như đau khớp, đau đầu, đau cơ, sốt). 

4.2.2. Calcitonin  

Chiết suất từ cá hồi 100UI tiêm dưới da hoặc 200UI xịt qua niêm mạc mũi 

hàng ngày. Chỉ định ngắn ngày (2 – 4 tuần) trong trường hợp mới gẫy xương, đặc 

biệt khi có kèm triệu chứng đau. Không dùng dài ngày trong điều trị loãng xương, 

khi bệnh nhân giảm đau, điều trị tiếp bằng nhóm Bisphosphonat (uống hoặc truyền 

tĩnh mạch). 

4.2.3. Liệu pháp sử dụng các chất giống hormon 

Chỉ định đối với phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ cao hoặc có loãng xương 

sau mãn kinh: liệu pháp Estrogen/ Hormon thay thế ( không khuyến cáo sử dụng 

kéo dài, ≤ 2 năm do lo ngại về tác dụng phụ huyết khối tĩnh mạch, ung thư vú) , 

chất điều hoà chọn lọc thụ thể Estrogen (SERMs): Raloxifen 60mg uống hàng 

ngày.  

4.2.4. Denosumab 

Là một kháng thể đơn dòng ngăn cản sự biệt hóa của tế bào hủy xương. Liều 

dùng: 60mg, tiêm dưới da mỗi 6 tháng. 

4.2.5. Các thuốc tăng tạo xương 

- Parathyroid hormon: kích thích tạo xương, được chấp thuận cho điều trị loãng 

xương cho ở phụ nữ sau mãn kinh, loãng xương nam giới có nguy cơ gãy xương 

cao và loãng xương do dùng glucocorticoid có nguy cơ gãy xương cao. Liều 



 
 

 

dùng: 20 µg tiêm dưới da mỗi ngày, thời gian tối đa 2 năm, không dùng đồng 

thời với bisphosphonate.  

- Strontium ranelat:  

+ Thuốc vừa có tác dụng tăng tạo xương vừa có tác dụng ức chế hủy xương, 

đang được coi là thuốc có tác động kép phù hợp hoạt động sinh lý của xương. 

+ Liều dùng 2g uống  ngày một lần vào buổi tối (sau bữa ăn 2 giờ, trước khi đi 

ngủ tối). 

- Romosozumab ( kháng thể kháng sclerostin): là một kháng thể đơn dòng, kháng 

lại sclerostin. Thuốc vừa được FDA chấp thuận ( 4/2019) cho điều trị loãng 

xương ở phụ nữ mãn kinh. Liều dùng: 210mg tiêm dưới da, mỗi tháng một lần. 

4.2.6. Các nhóm thuốc khác có thể phối hợp trong những trường hợp cần thiết 

Thuốc làm tăng quá trình đồng hoá: Deca Durabolin và Durabolin, vitamin 

K2 (Menatetrenon) 15-45mg, uống hàng ngày, dùng cùng với các thuốc nhóm BP.  

5. Điều trị triệu chứng 

- Đau cột sống, đau dọc các xương…(khi mới gẫy xương, lún xẹp đốt sống): Chỉ 

định calcitonine và các thuốc giảm đau theo bậc thang của Tổ chức Y tế Thế 

giới. Có  thể kết hợp thuốc kháng viêm giảm đau không steroids, thuốc giảm 

đau bậc 2 (phối hợp nhóm opiat nhẹ và vừa), thuốc giãn cơ... 

- Chèn ép rễ thần kinh liên sườn (đau ngực khó thở, chậm tiêu, đau lan theo rễ 

thần kinh, dị cảm, tê…): Nẹp thắt lưng, điều chỉnh tư thế ngồi hoặc đứng, thuốc 

giảm đau, thuốc giảm đau thần kinh, vitamin nhóm B … nếu cần. 

6. Điều trị ngoại khoa các biến chứng gẫy cổ xương đùi, gẫy thân đốt sống 

- Trường hợp gẫy cổ xương đùi có thể bắt vis xốp, thay chỏm xương đùi hoặc 

thay toàn bộ khớp háng. 

- Gãy đốt sống, biến dạng cột sống: Phục hồi chiều cao đốt sống bằng các phương 

pháp tạo hình đốt sống(bơm xi măng vào thân đốt sống,thay đốt sống nhân 

tạo…). 

- Phụ nữ sau mãn kinh, nam giới > 60 tuổi bị gãy đốt sống, gãy cổ xương đùi 

hoặc gãy xương cổ tay do chấn thương nhẹ. Có thể được điều trị loãng xương 



 
 

 

mà không cần đo khối lượng xương. Việc đo khối lượng xương sẽ được thực 

hiện sau đó, khi  thuận tiện, để theo dõi và đánh giá kết quả điều trị. 

7. Chỉ tiêu cần đánh giá và theo dõi trong quá trình điều trị 

- Mức độ giảm đau của bệnh nhân trên lâm sang 

- Chức năng gan thận, điện giải nếu có nghi ngờ về tác dụng phụ do dung thuốc 

giảm đau, chống viêm 

- Nồng độ calci máu 

8. Tiêu chuẩn ra viện 

- Mức độ đau giảm 

- Không có biến chứng sau truyền thuốc chống hủy xương 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Một đợt điều trị loãng xương phải kéo dài tối thiểu 3 năm để có thể giảm được 

nguy cơ gãy xương. Thuốc cần được dùng đều đặn, không ngắt quãng, đảm bảo 

nhu cầu về calcium và vitamin D trong suốt quá trình điều trị, đảm bảo chế độ 

vận động đều đặn, vừa sức, phòng tránh té ngã. Khối lượng xương có thể được 

kiểm tra lại sau 2-3 năm, có thể sớm hơn 6 tháng đến 1 năm trong một số trường 

hợp đặc biệt để đánh giá điều trị, để kiểm tra, động viên và nhắc nhở sự tuân 

thủ điều trị của người bệnh. Sau thời gian 3-5 năm, cần xem xét việc tạm nghỉ 

thuốc, nếu có thể, tùy thuộc vào từng cá thể dựa vào các mục tiêu của điều trị. 

Sau thời gian tạm nghỉ, nếu vẫn còn loãng xương và tăng nguy cơ gãy xương, 

một liệu trình điều trị mới lại được xác lập.  

- Biến chứng của loãng xương là: 

+ Tình trạng đau kéo dài 

+ Biến dạng cột sống 

+ Gẫy xương 

+ Giảm khả năng vận động 

VI. PHÒNG BỆNH [1] 

Loãng xương là bệnh có thể phòng ngừa: 



 
 

 

- Cung cấp đầy đủ calci, vitamin D và các dưỡng chất cần thiết chung cho cơ thể 

trong suốt cuộc đời, theo nhu cầu của từng lứa tuổi và tình trạng cơ thể. 

- Duy trì chế độ vận động thường xuyên giúp dự trữ calci cho xương, tăng sự 

- khéo léo, sức mạnh cơ, sự cân bằng để giảm khả năng té ngã và gãy xương. 

- Hạn chế một số thói quen: hút thuốc lá, uống nhiều rượu, nhiều cà phê, ít vận 

động… 

- Khi bệnh nhân có nguy cơ loãng xương (BMD từ -1,5 đến - 2,4 SD), nhưng lại 

có nhiều yếu tố nguy cơ: phải dùng corticosteroid để điều trị bệnh nền, tiền sử 

gia đình có gẫy xương do loãng xương, nguy cơ té ngã cao..., bisphosphonates 

có thể được chỉ định để phòng ngừa loãng xương. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

BN có tiêu chuẩn nhập viện khi có một trong các triệu chứng: 

- Đau xương, đau lưng cấp và mạn tính. 

- Biến dạng cột sống: Gù, vẹo cột sống, giảm chiều cao do thân các đốt sống bị 

gãy. 

- Đau ngực, khó thở, chậm tiêu… do ảnh hưởng đến lồng ngực và thân các đốt 

sống 

- Gẫy xương: Các vị trí thường gặp là gãy đầu dưới xương quay, gãy cổ xương 

- đùi, gãy các đốt sống (lưng và thắt lưng); xuất hiện sau chấn thương rất nhẹ, 

thậm chí không rõ chấn thương. 
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Bảng mã ICD bệnh loãng xương 

STT Tên bệnh Mã ICD 

1 Bệnh loãng xương sau mãn kinh M81.0 

2 Loãng xương sau khi loại bỏ buồng trứng M81.1 

3 Loãng xương do bất động M81.2 

4 Bệnh loãng xương sau phẫu thuật do hút 

thuốc kém 

M81.3 

5 Bệnh loãng xương do thuốc M81.4 

6 Bệnh loãng xương vô căn 

 

M81.5 

7 Bệnh loãng xương khác M81.8 

8 Bệnh loãng xương được chỉ định khác M81.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG 

 

 

I. KHÁI NIỆM: [2] 

- Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng 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, kí sinh vật, nấm, nhưng 

không phải do trực khuẩn lao. 

II. NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH [1] 

1. Tác nhân gây viêm phổi ngoài cộng đồng 

- Streptococcus pneumonia. 

- Hemophilus influenzae 

- Mycoplasma pneumonia 

- Chlamydia pneumonia 

- Legionella pneumonia 

- Virus 

- Không rõ bệnh nguyên: 40 – 50% ( cấy không tìm được tác nhân gây bệnh) 

III.CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định  

1.1. Lâm sàng 

- Khởi phát đột ngột với sốt cao 390C - 400C, 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 màu gỉ sắt. Có khi nôn, trướng bụng, đau bụng. 

- Khó thở: thở nhanh, tím môi đầu chi. 

- Hội chứng nhiễm trùng: sốt cao, 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 (tỉ 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. Xquang phổi tổn thương 

không điền hình (mờ không đồng đều, giới hạn không rõ hình thùy). 

1.2. Cận lâm sàng [2] 

- Công thức máu: số lượng bạch cầu tăng > 10 Giga/l, bạch cầu đa nhân trung 

tính tăng trên 75%. Khi số lượng bạch cầu giảm < 4,5 Giga/l: hướng tới viêm 

phổi do virus. 

- Tốc độ lắng máu tăng, CRP tăng > 0,5. 

- Sinh hóa máu: Glucose, Ure ,Creatinin , GOT ,GPT , Điện giải đồ, Khí máu 

(đánh giá tình trạng rối loạn toan kiềm, thông khí ở những bệnh nhân khó thở), 

CRPhs, Procalcitonin. 

- Cấy máu hoặc đờm có thể thấy vi khuẩn gây bệnh. 

- Xquang phổi: đốm mờ hình tam giác đỉnh ở phía rốn phổi, đáy ở phía ngoài 

hoặc các đám mờ cổ 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. 

- Nội soi phế quản : Quan sát tổn thương , bơm rửa phế quản , lấy dịch phế quản 

làm xét nghiệm . 

- Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm cho người bệnh khi 

có diễn biến bất thường hoặc hội chẩn . 

2. Chẩn đoán phân biệt[1] 

- Xẹp phổi: trung thất bị kéo về bên xẹp phổi, cơ hoành nâng lên cao.  

- Tràn dịch màng phổi: nhất là vừa có viêm phổi vừa có tràn dịch màng phối 

(chọc dò để xác định). 



 
 

 

- Lao phối Tiền sử tiếp xúc với người mắc lao. - Ho khạc đờm kéo dài, có thể ho 

máu, sốt nhẹ về chiều, gầy sút cân. - Xquang phối chủ yếu là những nốt mờ 

thâm nhiễm vùng hạ đòn hai bên, có thể thấy hình hang. Số it trường hợp tổn 

thương dưới dạng đám mờ hoặc thậm chí hình tam giác với đáy quay ra ngoài 

giống - Chẳn đoán xác định: tìm thấy trực khuẩn lao trong đờm hoặc dịch phế 

quản.  

- Nhồi máu phổi: Có yếu tố nguy cơ: bệnh nhân sau đẻ, sau phẫu thuật ở vùng 

tiểu khung, sau chấn thương, gãy xương, bất động lâu ngày, viêm tắc tĩnh mạch 

chi dưới, dùng thuốc tránh thai, ... Đau ngực dữ dội, ho ra máu, khó thở, có thể 

có dấu hiệu sốc. - Điện tâm đồ có thể thấy dấu hiệu tâm phế cấp: S sâu ở D1, 

Q sâu ở D3, trục phải, bloc nhánh phải. - KhÍ máu có thể thấy tăng thông khí: 

Pao, giảm và PaCo, giảm. - D-dimer máu tăng cao. - Chụp cắt lớp vi tính có 

tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch có thể phát hiện vị trí nhồi máu.  

- Ung thư phổi: 

+ Thường gặp ở người > 50 tuổi, có tiền sử nghiện thuốc lá, thuốc lào.  

+ Ho khạc đờm lẫn máu, gầy sút cân.  

+ Xquang phổi có đám mờ.  

+ Chụp cắt lớp vi tính ngực, soi phế quản và sinh thiết cho chẳn đoán xác định.  

+ Nên chú ý những trường hợp nghi ngờ hoặc sau khi điều trị hết nhiễm khuẩn 

mà tổn thương phổi pài bệnh a phổi. do trực một vị trí. 

- Giãn phế quản bội nhiễm - Bệnh nhân có tiền sử ho khạc đớm mủ kéo dài, có 

sốt. Khám phổi: có ran ẩm, ran nỗ cố định. - Cần chụp phim cắt lớp vĩ tinh lồng 

ngực lớp mỏng 1mm độ phân giải cao có tồn thương điển hình,  

3. Chỉ định nhập viện và chẩn đoán mức độ  

Công cụ tính toán lâm sàng[1]: Theo hiệp hôi lồng ngực Anh: CURB-65 

C = Confusion: lẫn lộn, mất định hướng trong không gian và thời gian. 

U = Uremia: BUN > 7 mmol/L ( 20mg/dl ) 

R = Respiratory Rate ≥ 30 lần/phút 

B = Blood Pressure: HA tâm thu <90 mmHg hoặc HA tâm trương < 60 mmHg  



 
 

 

65 = tuổi > 65  

Trong CURB-65, 1 điểm được phân bổ cho mỗi yếu tố nguy cơ sau: 

- Confusion: Lú lẫn 

- Ure máu (BUN ≥19 mg/dL [6.78 mmol/L]) 

- R Nhịp thở > 30 lần/phút 

- Huyết áp tâm thu BP <90 mmHg hoặc huyết áp tâm trương ≤ 60 mmHg 

- Tuổi ≥ 65 

Điểm số có thể được sử dụng như sau: 

- 0 hoặc 1 điểm: Nguy cơ tử vong là <3%. Thường phù hợp để điều trị ngoại 

trú. 

- 2 điểm: Nguy cơ tử vong là 9%. Nên xem xét nhập viện. 

- ≥ 3 điểm: Nguy cơ tử vong là 15 đến 40%. Nhập viện được chỉ định, và đặc 

biệt với 4 hoặc 5 điểm, nên xem xét nhập viện khoa ICU. 

Chỉ số mức độ nghiêm trọng về bệnh viêm phổi cộng đồng (PSI) dành cho người 

lớn 

Chỉ số tiên lượng nặng viêm phổi mắc phải cộng đồng (PSI) 

Tiêu chí Điểm 

Đặc điểm dân số học 

Nam Tuổi (tính bằng năm) 

Nữ Tuổi (tính bằng năm) – 10 

Nằm ở nhà dưỡng lão/điều dưỡng Tuổi (tính bằng năm) + 10 

Bệnh đồng mắc 

Bệnh ung thư + 30 

Bệnh gan + 20 



 
 

 

Suy tim ứ huyết + 10 

Bệnh mạch máu não + 10 

Bệnh thận + 10 

Triệu chứng thực thể 

Thay đổi tri giác + 20 

Tần số thở ≥ 30 lần/phút + 20 

Huyết áp tâm thu < 90 mmHg + 20 

Thân nhiệt < 35oC hoặc ≥ 40oC + 15 

Mạch ≥ 125 lần/phút + 10 

Kết quả xét nghiệm 

pH < 7,35 + 30 

BUN > 10,7 mmol/L + 20 

Hematocrit< 30% + 10 

Na+ máu < 130 mEq/L + 20 

Đường máu > 13,9 mmol/L + 10 

PaO2< 60 mmHg hoặc SpO2< 90% + 10 

Tràn dịch màng phổi + 10 

Ý nghĩa lâm sàng thang điểm PSI: 



 
 

 

PSI FINE 
Tiên lượng tử vong 30 

ngày 
Điều trị 

<70 I-II <1% Ngoại trú 

71-90 III 2,8% Nội trú ngắn hạn 

91-130 IV 8,2-9,3% Nội trú 

>130 V 27-31,3% ICU 

4. Chẩn đoán thể lâm sàng 

- Chẩn đoán viêm phổi thuỳ dựa vào: -Bệnh khởi phát đột ngột ở người trẻ. Có 

cơn rét run và sốt cao 39°C- 40°C. -Hội chứng nhiễm khuẩn; môi khô, lưỡi ban, 

bạch cầu cao. -Đau ngực có khi rất nổi bạt. -Ho và khạc đờm màu gỉ sắt. Khám 

phổi: hội chứng đông đặc phối (gõ đục, rung thanh tăng, rì rào phể nang giảm), 

tiếng thổi ống. X-quang: có hội chứng lấp đẩy phế nang với đám mờ đều hình 

tam giác đáy quay ra ngoài. -Chụp cắt lớp vi tính: hội chứng lấp đẩy phế nang, 

có hình phế quản hơi. 

- Chẩn đoán phế quản phế viêm: Bệnh xảy ra ở trẻ em và người già, sau khi mắc 

các bệnh: cúm, sởi, ho gà, bạch hầu, suy dinh dưỡng. Bệnh khởi phát từ từ. Sốt 

nhẹ 37 5 -38°C. Khó thở nhiều, cánh mũi phập phổng, tím môi. Khám phổi: 

nghe phổi hai bên có nhiều ran rít và ran nổ từng vùng. Gõ có vùng đục xen lẫn 

vùng phổi bình thường. - X-quang: có nhiều nốt mờ rải rác khấp cả hai phế 

trường, nhất là ở vùng đáy 

- Chẩn đoán vi sinh: Việc chẩn đoán vi sinh nên được làm trước khi dùng kháng 

sinh, nhất là ở các trường hợp nặng, bao gồm: - Đờm: nhuộm soi tươi và cấy. 

Cấy máu. Cấy dịch màng phổi. Cấy dịch phế quản. Các test phát hiện kháng 

thể như test ngưng kết bổ thể, ngưng kết lạnh... - Phát hiện kháng nguyên qua 

nước tiểu. - PCR (phản ứmg khuếch đại chuỗi) với từng loại vi khuẩn riêng 

biệt. 



 
 

 

5. Chẩn đoán biến chứng 

Ngày nay, nhờ có nhiều kháng sinh hiệu quả, chất lượng bệnh tật phối hợp 

tốt hơn nhiều, tuy nhiên  chúng ta vẫn cần nhận biết các biến chứng. 

5.1. Biến chứng tại phổi 

- Tràn khí màng phổi, trung thất: thường do nguyên nhân tụ cầu.   

-  Bệnh lan rộng ra hai hoặc nhiều thùy phổi: bệnh nhân khó thở, tím môi;  mạch 

nhanh, bệnh nhân có thể chết trong trạng thái sốc.   

-  Xẹp một thuỳ phổi: làm đặc quánh đồ đạc để quản lý một thùy phổi.   

- Áp xe phổi: rất thường gặp, điều kiện kháng sinh không đủ lượng, bệnh nhân 

sốt dai dằng, khạc nhiều đờm có mủ.  X-quang: có một hoặc nhiều hang có mức 

nước, mức hơi.   

-  Viêm phổi mạn tính: bệnh phát triển kéo dài, thùy phổi bị tổn thương trở nên 

xơ hóa.   

5.2. Biến chứng ngoài phổi 

- Tràn dịch màng phổi: Viêm phổi dưới màng phổi gây tràn dịch màng phổi, dịch 

vàng chanh, số lượng ít, chóng khỏi. 

- Tràn mủ màng phổi: bệnh nhân sốt dai dằng, chọc dò màng phổi có mủ, thường 

xảy ra trong TH viêm màng phổi, hoặc do chọc dò màng phổi gây bội nhiễm. 

- Viêm màng ngoài tim: triệu chứng đau vùng trước tim, nghe có tiếng cọ màng 

ngoài tim, thường là viêm màng tim có mủ. 

5.3. Biến chứng nhiễm khuẩn thứ phát xa hơn 

- Viêm nội tâm mạc cấp tính do phế cầu: biến chứng này hiếm gặp, bệnh nhân 

có cơn sốt rét run, lách to, không phải luôn có triệu chứng van tim.  

- Viêm khớp do vi khuẩn: gặp ở người trẻ tuổi, thường chỉ bị một khớp sưng, đỏ, 

nóng, dau.  

- Viêm màng não: là biến chứng hiếm gặp, dịch não tůy dục, áp lực tăng, protein 

dịch não tủy tăng, glucose giảm, nhiều bạch cầu đa nhân trung tính thoái hóa. 

Cấy dịch não tủy có thể thấy vi khuẩn gây bệnh.  

- Viêm phúc mạc: thường gặp ở trẻ em,  



 
 

 

- Viêm tai xương chũm: thường gặp ở trẻ em.  

- Viêm thận: ít xảy ra.  

- Áp xe não: hiếm gặp.  

5.4. Biến chứng tim mạch  

- Nhịp tim nhanh, ngoại tâm thu và đôi khi rung nhĩ.  

- Suy tim: xảy ra trong tình trạng sốc, có tiếng ngựa phi, gan to ứ máu ngoại biên.  

- Sốc: hạ huyết áp, hạ nhiệt độ, tím môi, tiên lượng dè dặt.  

5.5. Biến chứng tiêu hóa  

- Biểu hiện da vàng, vàng mắt do suy gan vì thiếu oxy và tan huyết ở nơi tổ chức 

phổi bị viêm.  

- Có khi biểu hiện liệt hồi tràng, la chảy, nhất là ở trẻ em.  

5.6. Biến chứng thán kinh 

Vật vã, mê sảng, xảy ra ở người già, người nghiện rượu 

IV. ĐIỀU TRỊ [1] 

1. Hướng điều trị 

- Chế độ ăn uống nghỉ ngơi: thức ăn lỏng, dễ tiêu, uống nhiều nước hoa quả. 

- Xử trí tùy theo mức độ nặng( kháng sinh,Thở oxy. Cân bằng nước- diện giải: 

đặc biệt khi có sốt cao, hoặc khi bệnh nhân nặng, đe dọa tình trạng sốc nhiễm 

khuẩn, thở máy…) 

- 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 bệnh nhân, 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.  

1.1. Bệnh nhân ngoại trú, không bệnh lý kèm theo, không yếu tố nguy cơ 

Mầm bệnh Điều trị 



 
 

 

Streptococcus 

neumoniae 

Mycoplasma 

neumoniae 

Chlamydia 

neumoniae 

Haemophilus 

influenza 

Macrolide thế hệ mới: Azithromycin 500 mg/ngày hoặc 

Clarithromycin 1g/ngày hoặc Doxycycline 100 mg X 2 

lần /ngày 

1.2. Bệnh nhân ngoại trú có bệnh nội khoa đi kèm 

Mầm bệnh Điều trị 

Streptococcus pneumonia ( kể cả 

DRSP ) Mycoplasma pneumoniae 

Chlamydia pneumoniae Haemophilus 

influenzae Nhiễm khuẩn hỗn hợp ( vi 

khuẩn + mầm bệnh không điển hình ) 

Vi khuẩn Gram âm đường ruột, 

Fluoroquinolon hô hấp: moxifloxacin 

400 mg/ngày, gemifloxacin 320 

mg/ngày, levofloxacin 750mg, đơn trị 

liệu hoặc 

Lactam đường uống, 

Amox+clavulanate (2g x 2), 

cefpodoxime 200 mg X 2 lần/ngày, 

cefuroxime 500 mg X 2 lần/ ngày. Phối 

hợp Macrolide hoặc doxycycline 

1.3. Bệnh nhân nội trú không nằm ICU 

Mầm bệnh Điều trị 

Streptococcus 

pneumonia 

Haemophilus 

influenza 

Mycoplasma 

pneumonia 

Chlamydia 

Fluonoquinolone hô hấp tiêm mạch ( levofloxacin 

750mg/ngày, Moxifoxacin 400 mg/ngày ) đơn trị liệu 

Hoặc 

Lactam tiêm mạch: cefotaxime 1- 2 g/8 giờ, ceftriaxone 

1- 2g ngày, hoặc ampi/sulbactam 1,5 - 3g/ 6 giờ 

Ertapenem 1g/ngày Cộng với 

Macrolide uống/tiêm hoặc doxycycline 



 
 

 

pneumonia Nhiễm 

khuẩn hỗn hợp ( vi 

khuẩn + nấm bệnh 

không điển hình ) 

Vi khuẩn gram âm 

đường ruột, Yếm khí 

Legionella spp 

Các vi khuẩn khác M. 

tuberculosis, nấm, P. 

carrini 

1.4. Bệnh nhân nằm ICU 

Mầm bệnh Điều trị 

Streptococcus 

pneumonia ( kể 

cả DRSP ) 

Legionella spp 

Hemophilus 

influenza 

Trực khuẩn 

gram âm đường 

ruột 

Staphylococcus 

aureus 

Mycoplasma 

pneumonia 

Virus 

Các vi khuẩn 

khác: 

Lactam tiêm mạch: 

Cefotaxime 1 - 2g /8 giờ, ceftriaxone 1 -2 g/ngày hoặc 

ampi/sulbactam 1,5 

- 3 g/6 giờ Cộng với 

Hoặc Macrolide tiêm mạch ( azithromycin 500mg/ngày) 

hoặc fluoroquinolone tiêm mạch ( levofloxacin 750 mg/ngày, 

Moxifloxacin 400 mg/ngày 



 
 

 

Chlamydia 

pneumonia, M. 

tuberculosis, 

nấm. 

Có yếu tố nguy cơ nhiễm Pseudomonas aeuginosa 

Tất cả các mầm 

bệnh trên cộng 

với 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Lactam diệt Pseudomonas tiêm mạch ( cefepime 2g/8 giờ, 

imipenem 500mg/6 giờ, meropenem 1g/ 8 giờ, 

piperacillin/tazobactam 4,5 g/6 giờ ) cộng với quinolone diệt 

Pseudomonas ( ciprofloxacine 400mg/8 giờ hoặc 

levofloxacin 750 mg) 

Hoặc 

Lactam diệt Pseudomonas tiêm mạch, cộng với 

aminoglycoside tiêm mạch, cộng với hoặc macrolide tiêm 

mạch hoặc fluoquinolone diệt được phế cầu TM 

Đánh giá tiến triển lâm sàng, đáp ứng điều trị của bệnh nhân sau 48-72h: 

- Các trường hợp bệnh nhân đáp ứng chậm do yếu tố cơ địa của bệnh nhân, có 

nhiều bệnh đồng mắc (tuổi cao, bệnh đồng mắc: COPD, suy tim,…): tiếp tục 

điều trị theo phác đồ đang dùng, làm lại xét nghiệm vi sinh (cấy đờm, cấy máu, 

làm kháng sinh đồ), đánh giá các bilan viêm (CRP, Procalcitonin, VSS, công 

thức máu đánh giá số lượng bạch cầu), làm các xét nghiệm sinh hóa máu (chức 

năng gan thận, khí máu). 

- Với các trường hợp bệnh nhân đáp ứng với phác đồ hiện tại: tiến hành kiểm tra 

chức năng gan thận (nhất là trong các trường hợp sử dụng kháng sinh nhóm 

Aminoglycosid, nên đánh giá 1-2 lần/ tuần), các bilan viêm (CRP, 

Procalcitonin, công thức máu), điều chỉnh kháng sinh theo kháng sinh đồ, với 

các trường hợp bệnh nhân đáp ứng tốt, lâm sàng cải thiện, cân nhắc liệu pháp 

xuống thang (giảm liều, giảm bậc, chuyển đổi kháng sinh đường tiêm sang 

đường uống). 

2. Tiêu chuẩn ra viện 



 
 

 

- Bệnh nhân ổn định trong 24 giờ ( t° < 37,8°C, nhịp thở < 24 lần/phút, nhịp tim 

< 100 lần/phút, HA tâm thu > 90 mmHg, độ bảo hòa O2 > 90% khi bệnh nhân 

thở khí trời) 

- Bệnh nhân có thể uống thuốc được. 

- Bệnh nhân có thể duy trì ăn uống đầy đủ. 

- Tri giác tỉnh táo (hoặc về tình trạng trước kia) 

- Bệnh nhân không có bệnh lý khác hoặc tình trạng tâm thần, bệnh nội khoa 

không cần theo dõi tại bệnh viện. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiến triển 

- Điều trị các vi khuẩn thường gặp: 7 - 10 ngày 

- Điều trị M. pneumonia, C. pneumoniae và Legionella: 10 - 14 ngày 

- Những bệnh nhân dung corticoid lâu ngày, suy giảm miểm dịch, nội cần thời 

gian: ≥ 14 ngày. 

Chuyển kháng sinh qua đường uống khi: 

- Giảm ho và giảm khó thở. 

- Không sốt (t°< 37,8°C ) vào hai lần đo nhiệt độ cách nhau 8 giờ. 

- Bạch cầu máu giảm. 

- Ăn uống được 

Tuy nhiên nếu đáp ứng lâm sàng thuân lợi, có thể chuyển kháng sinh đường uống 

mà không cần chờ hết sốt khi: 

- Theo hướng dẫn của kháng sinh đồ. 

- Nếu không xác định được mầm bệnh thì dung kháng sinh có phổ diệt khuẩn 

tương tự kháng sinh đường chích. 

- Cảnh giác có thể nhiễm khuẩn không điển hình đi kèm. 

2. Biến chứng 

- Tràn khí màng phổi 

- Suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn 

- Xẹp phổi 



 
 

 

- Áp xe phổi 

- Viêm phổi mạn tính 

- Tràn dịch, tràn mủ màng phổi 

- Viêm màng ngoài tim 

- Viêm nội tâm mạc cấp tính 

- Viêm màng não 

- Viêm phúc mạc 

- Viêm tai xương chũm 

- Viêm thận 

- Áp xe não 

- Nhịp tim nhanh 

- Suy tim 

- Suy gan 

- Liệt hồi tràng 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Bệnh viêm phổi và phế quản phế viêm rất phổ biến, số bệnh nhân nằm viện 

cũng như số bệnh nhân điều trị ngoại trú rất nhiều, dứng hàng thứ hai sau bệnh 

tiêu hóa. Mặc dù có nhiểu kháng sinh hiệu quả nhưng biến chứng và tử vong 

vẫn còn, vì vậy phòng bệnh là rất quan trọng.  

- Điều trị tốt ổ nhiễm khuẩn ở vùng tai mũi họng: viêm xoang có mủ, viêm 

amidan có mủ, viêm họng, bằng kháng sinh toàn thân hay khí dung.  

- Điều trị tốt các đợt nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính như đợt cấp bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính, hen phế quản, giãn phế quản.  

- Loại bỏ những yếu tố kích thích có hại: thuốc lá, thuốc lào. Giữ ấm cổ, ngực 

trong mùa lạnh.  

- Ngày nay người ta đã chế ra vaccin của nhiểu loại virus, vi khuẩn để tiêm phòng 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

Ra quyết định ngoại trú hay nhập viện khoa nội hoặc ICU. 



 
 

 

Phân tầng 

nguy cơ 

Điểm Xử trí 

I (thấp) Không có dấu hiệu lâm 

sàng, kết quả xét nghiệm 

và chẩn đoán hình ảnh 

bình thường (tử vong 

0.1%) 

Điều trị ngoại trú 

II (thấp) ≤ 70 (tử vong 0.6%) Điều trị ngoại trú 

III (thấp) 71 - 90 (tử vong 0.9%) Điều trị ngoại trú hoặc nhập viện 

khoa nội thời gian ngắn 

IV (trung 

bình) 

91 - 130 (tử vong 9.3%) Điều trị nội trú 

V (cao) > 130 (tử vong 27%) Điều trị nội trú 

Chỉ định nhập viện vào khoa hồi sức tích cực (ICU) là bắt buộc đối với bệnh 

nhân: 

- Cần thông khí cơ học 

- Hạ huyết áp (huyết áp tâm thu ≤ 90 mm Hg) không đáp ứng với bù dịch. 

Các tiêu chuẩn khác yêu cầu xem xét nhập viện ICU bao gồm: 

- Nhịp thở >30 lần/phút 

- PaO2/ phân áp Oxi thở vào (FIO2) < 250 

- Viêm phổi nhiều thùy 

- Huyết áp tâm trương < 60 mm Hg 

- Lú lẫn 

- BUN > 19,6 mg/dL (7 mmol/L) 

Chỉ số viêm phổi nặng (PSI) là quy tắc dự đoán đã được nghiên cứu và 

chứng thực. Tuy nhiên, vì PSI rất phức tạp và đòi hỏi một số đánh giá trong 



 
 

 

phòng xét nghiệm, các quy tắc đơn giản hơn như CURB-65 thường được khuyến 

cáo cho sử dụng lâm sàng. Việc sử dụng những quy tắc dự đoán này đã dẫn đến 

việc giảm bớt việc nhập viện không cần thiết cho những bệnh nhân nhẹ. 

Điều trị nội trú, theo ATS (hội lồng ngực Mỹ) nếu bệnh nhân có ≥ 1 tiêu 

chuẩn chính hoặc ≥ 3 tiêu chuẩn phụ sau thì nhập vào ICU, ngược lại nhập khoa 

Nội. 

Tiêu chuẩn chính: 

1. Choáng nhiễm trùng cần phải dùng vận mạch 

2. Suy hô hấp cần phải thông khí cơ học 

Tiêu chuẩn phụ:  

1. Thay đổi ý thức 

2. Hạ huyết áp yêu cầu truyền dịch 

3. Nhiệt độ < 36 độ C 

4. Tần số thở ≥ 30 lần / phút 

5. Tỷ số PaO2 / FiO2 ≤ 250 

6. Ure (BUN) > 7.0 mmol/L 

7. Bạch cầu (BC) < 4.000 / mm3 

8. Tiểu cầu < 100.000 / mm3 

9. Tổn thương nhiều thùy phổi trên chẩn đoán hình ảnh 

Nhập ICU khi có 01 tiêu chuẩn chính hoặc 03 tiêu chuẩn phụ 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Bệnh Nội Khoa năm 2010 của Bệnh viện Bạch 

Mai 

2. Bệnh học nội khoa  trường Đại Học Y Hà Nội  năm 2016 

 

 

 

 

BẢNG MÃ ICD 

STT Tên bệnh Mã ICD 



 
 

 

1 Viêm phổi do vi khuẩn, chưa được phân loại nơi 

khác 

J15 

2 Viêm phổi do Pseudomonas J15.1 

3 Viêm phổi do tụ cầu Staphylococcus J15.2 

4 Viêm phổi do liên cầu, nhóm B J15.3 

5 Viêm phổi do các liên cầu Streptoccoccus khác J15.4 

6 Viêm phổi do Escherichia coli J15.5 

7 Viêm phổi do vi khuẩn Gram (-) hiếu khí khác J15.6 

8 Viêm phổi do Mycoplasma pneumoniae J15.7 

9 Viêm phổi do vi khuẩn khác J15.8 

10 Viêm phổi do vi khuẩn, không phân loại J15.9 

11 Viêm phổi do tác nhân nhiễm khuẩn khác, chưa 

được phân loại nơi khác 

J16 

12 Viêm phổi do chlamydia J16.0 

13 Viêm phổi do tác nhân nhiễm khuẩn khác J16.8 

14 Viêm phổi trong các bệnh đã được phân loại nơi 

khác 

J17* 

15 Viêm phổi trong các bệnh do vi khuẩn phân loại nơi 

khác 

J17.0* 

16 Viêm phổi trong do nấm J17.2 

17 Viêm phổi trong các bệnh do virus được phân loại 

nơi khác 

J17.1* 

18 Viêm phổi trong bệnh ký sinh trùng J17.3* 

19 Viêm phổi trong bệnh khác phân loại nơi khác J17.8* 

20 Viêm phổi, tác nhân không đặc hiệu J18 

21 Viêm phế quản phổi, không phân loại J18.0 

22 Viêm phổi thuỳ, không phân loại J18.1 

23 Viêm phổi do nằm lâu ngày, không phân loại J18.2 

24 Viêm phổi khác, không xác định vi sinh vật J18.8 



 
 

 

25 Viêm phổi, không phân loại J18.9 

 

  



 
 

 

 

ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH 

 

 

I. KHÁI NIỆM  

Đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là tình trạng phổ biến trong diễn tiến 

tự nhiên của bệnh từ giai đoạn ổn định trở nên xấu đi đột ngột, đặc trưng bởi thay 

đổi tình trạng khó thở, ho và/hoặc khạc đờm cơ bản của bệnh nhân vượt quá giới 

hạn thay đổi hằng ngày và đòi hỏi cần phải thay đổi các điều trị thông thường ở 

bệnh nhân đã được chẩn đoán 

II. NGUYÊN NHÂN 

1. Nguyên nhân nguyên phát 

- Nhiễm trùng khí phế quản: chiếm 70- 80 % 

- Virus: Rhinoviruses, Coronaviruses, RSV, Influenza virus, Parainfluenza virus 

- Vi khuẩn: HI; Streptococcus pneuminiae, Moraxella catarrhalis, Ít gặp: M. 

Pneumoniae, C. Pneumoniae, P.aeruginosa, Stap. Aureus. 

- Ô nhiễm không khí, khói khí độc 

- Hít chất kích thích từ môi trường 

- Nhiễm không khí lạnh 

- Mệt cơ hô hấp 

- Không tuân trị 

- Dùng thuốc không đúng cách 

2. Nguyên nhân thứ phát 

- Viêm phổi 

- Thuyên tắc phổi 

- Tràn khí màng phổi 

- Chấn thương lồng ngực, gãy xương sườn 

- Dùng quá liều thuốc an thần, gây mê, gây nghiện, thuốc ức chế beta 

- Suy tim (LVF/RVF) hoặc rối loạn nhịp tim 



 
 

 

- Rối loạn chuyển hóa 

- Nhiễm trùng các cơ quan khác ngoài phổi 

3. Không rõ nguyên nhân 

1/3 các trường hợp 

COPD. [1] 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

Bệnh nhân được chẩn đoán BPTNMT đột nhiên xuất hiện một hoặc nhiều 

dấu hiệu: 

- Khó thở tăng. 

- Khạc đờm tăng. 

- Thay đổi màu sắc của đờm. 

Các biểu hiện khác có thể có bao gồm: khó thở, nặng ngực, ho tăng, đau 

ngực, tim nhanh, thở nhanh, suy nhược, mất ngủ, buồn ngủ, mệt mỏi, sốt, trần 

cảm, lú lẫn. 

Dấu hiệu nhận biết đợt kịch phát COPD nặng: 

- Sử dụng cơ hô hấp phụ. 

- Cử động ngực bụng nghịch thường. 

- Xanh tím trung ương mới xuất hiện hoặc nặng hơn. 

- Không ổn định huyết động học. 

- Triệu chứng của suy tim phải. 

1.2. Cận lâm sàng 

- Công thức máu: xác định đa hồng cầu, thiếu máu, chảy máu hoặc nhiễm trùng 

- Sinh hóa máu, CRP hs, Pro- Calcitonin: xác định tình trạng và mức độ nhiễm 

trùng 

- Xét nghiệm: Glucose, ure, creatinin, điện giải đồ, GPT, GPT để đánh giá và 

tiên lượng BN thông qua đánh giá các bệnh kèm theo 

- Đờm: AFB, nuôi cấy vi khuẩn, làm kháng sinh đồ 



 
 

 

- Khí máu động mạch: đánh giá tình trạng suy hô hấp 

- Xquang ngực thẳng 

- Điện tâm đồ 

- Siêu âm doppler tim [Error! Reference source not found.] 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- Lao phổi. Chẩn đoán phân biệt dựa vào X-quang phổi thấy tổn thương nốt, hang 

thâm nhiễm. Thấy trực khuẩn kháng cồn kháng toan trong đờm, MTB-PCR 

đờm dương tính. 

- Cơn hen phế quản: cơn khó thở xuất hiện trên bệnh nhân có chẩn đoán hen phế 

quản. Khởi phát tuổi trẻ, lúc nhỏ, triệu chứng rất thay đổi, sau cơn hen bệnh 

nhân hết triệu chứng, sinh hoạt bình thường. Các triệu chứng hen chính gồm: 

ho, khò khè, khó thở nặng ngực, cơn thường nặng về đêm, lúc sáng sớm hay 

sau khi tiếp xúc dị nguyên, gắng sức, thay đổi thời tiết, nghe phổi có ran rít, ran 

ngáy lan tỏa, đo CNHH: rối loạn thông khí tắc nghẽn có hồi phục 

- Giãn phế quản: tiền sử ho khạc đờm mủ có lẫn máu tái diễn do những đợt nhiễm 

khuẩn, khạc đờm mủ rất nhiều trong ngày, đờm phân thành 3 lớp điển hình. 

Khám phổi có ran ẩm, ran nổ khu trú hoặc lan tỏa 2 bên phổi. Chẩn đoán xác 

định bằng cách chụp CLVT lồng ngực lát cắt mỏng 1mm, độ phân giải cao.  

- Đợt cấp suy tim sung huyết: tiền sử bệnh tim mạch (THA, bệnh van tim, bệnh 

mạch vành, bệnh cơ tim), nghe phổi có ran ẩm, ran rít, ran ngáy. Xquang lồng 

ngực: bóng tim lớn, tổn thương phổi kiểu phù mô kẽ hình cánh bướm, NT- Pro 

BNP tăng, siêu âm tim doppler cho chẩn đoán xác định.  

3. Chẩn đoán biến chứng 

- Suy tim 

- Nhiễm trùng 

- Suy hô hấp typ 2 

- Tràn khí màng phổi 

- Tăng áp động mạch phổi  

- Tâm phế mạn 



 
 

 

- Đa hồng cầu [Error! Reference source not found.] 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

- Đảm bảo chức năng thông khí: tùy theo tình trạng suy hô hấp, mà có những 

biện pháp thông khí phù hợp: thở oxy gọng kính, thở oxy mask, ... 

- Giãn phế quản: dạng khí dung, dạng uống, dạng truyền tĩnh mạch 

- Kháng sinh: nếu có tình trạng nhiễm trùng 

2. Điều trị đợt cấp mức độ nhẹ  [1]  [2] 

Điều trị và tăng (nếu cần) liều thuốc giãn phế quản phun, hít 4-6 lần/ngày. 

- Dùng thuốc giãn phế quản đường uống nếu không có thuốc đường hít: 

Salbutamol 4 mg x 4 viên/ngày chia 4 lần hoặc Terbutalin 2,5 mg x 4 viên/ngày. 

- Prednisolon uống 1mg/kg/ngày. 

- Kháng sinh: chỉ định khi có dấu hiệu nhiễm trùng: Betalactam/kháng 

Betalactamase (Amoxillin/acid clavunalic; Ampicillin/Sulbactam = Ama 

power): 3g/ngày hoặc Cephalosporin thế hệ 2: Cefuroxim: 2g/ngày; 

Cephalosporin thế hệ 3: Cefotaxim 3g/ngày; Ceftriaxone 3g/ngày; Ceftazidim 

3g/ngày, Cefoperazone 3g/ngày ; hoặc Ticarcilin/ Acid- Clavulanic 3g/24giờ 

hoặc Moxifloxacin: 400 mg/ngày hoặc Levofloxacin: 750 mg/ngày. .  

        Tên hoạt chất Tên biệt dược Hàm lượng 

Ceftriaxone Ceftrione 1g/1 lọ 

Ceftazidim Bicefzidim 1g/1 lọ 

Cefoperazone Trikapezone 2g/ 1 lọ 

Cefuroxim Zinnat 500 mg/viên 

Cefotiam Tiafo 1g/ 1 lọ 

Ampicillin+ Sulbactam Ama power 1g + 0.5 g 

Cefepime Cefeme 1g/ 1 lọ 

Moxifloxacin Biviflox 400 mg/250 ml/1 lọ 

Levofloxacin Levogolds 750 mg/150 ml/ 1 túi 

3. Điều trị đợt cấp mức độ trung bình + nặng  [1] [3]  



 
 

 

- Tiếp tục các biện pháp điều trị ở trên. Theo dõi mạch huyết áp, nhịp thở, SpO2. 

- Thở oxy 1-2 l /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 B2 phối hợp với kháng Chollinergic: Fenoterol/ 

Ipratropium hoặc Salbutamol/Ipratropium. 

- Không đáp ứng với các thuốc khí dung thì dùng Salbutamol, Terbutalin truyền 

tĩnh mạch với liều 0,5-2 mg/giờ, điều chỉnh liều thuốc theo đáp ứng của bệnh 

nhân. Truyền bằng bơm tiêm điện hoặc bầu đếm giọt. 

- Methylprednisolon: 2 mg/kg/ngày tiêm tĩnh mạch chia làm 2 lần. 

- Bệnh nhân chưa dùng Theophylin, không có rối loạn nhịp tim và không có 

Salbutamol hoặc Terbutalin thì có thể dùng Aminophylin 0,24 g x 1 ống pha 

100 ml Gglucose 5% truyền tĩnh mạch trong 30 phút, sau đó chuyển sang liều 

duy trì. Tổng liều Theophyllin không quá 10 mg/kg/24 giờ (bao gồm cả dạng 

uống và tiêm, truyền tĩnh mạch). Trong quá trình điều trị bằng Theophyllin cần 

lưu ý dấu hiệu ngộ độc của thuốc: buồn nôn, nôn, rối loạn nhịp tim, co giật, rối 

loạn tri giác. 

- Kháng sinh: chỉ định khi có dấu hiệu nhiễm trùng: Cefotaxim 1 g x 3 lần/ngày 

hoặc Ceftriaxon 1 g x 3 lần /ngày hoặc Ceftazidim 1g x 3 lần/ngày Ticarcilin 

3-6g/giờ ; phối hợp với nhómm Aminoglycosid 15 mg/kg/ngày hoặc 

Fluoroquinolon (Ciprofloxacin 1 g/ngày, Levofloxacin 750 mg/ngày...). 

- Thông khí nhân tạo không xâm nhập (TKNTKXN) (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 lần/phút. 

- Nếu sau 60 phút TKNTKXN, các thông số: PaCO2 tiếp tục tăng và PaO2 tiếp 

tục giảm hoặc có triệu chứng lâm sàng tiếp tục xấu đi cần chuyển sang thông 

khí nhân tạo xâm nhập (TKNTXN). 



 
 

 

- 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.  

4. Theo dõi và đánh giá 

- Khi đã có chẩn đoán đợt cấp COPD, bắt đầu hoặc tăng liều thuốc giãn phế quản, 

cân nhắc dùng kháng sinh, đánh giá lại sau 1-3 giờ: lâm sàng, khí máu, nếu 

triệu chứng không cải thiện => tăng liều thuốc giãn phế quản, phối hợp các 

thuốc. 

- Với những trường hợp bệnh nhân nhập viện có sử dụng kháng sinh, điều chỉnh 

kháng sinh theo kháng sinh đồ, kiểm tra chức năng gan thận (ure, cre, got, gpt, 

điện giải đồ), các marker viêm (crp, vss, procalcitonin) 1-2 lần/ tuần.  

- Làm lại xét nghiệm khí máu, đánh giá tình trạng thông khí, rối loạn toàn kiềm, 

điện giải ít nhất 1-2 lần/ tuần, tùy theo diễn biến lâm sàng của bệnh nhân, đặc 

biệt với các trường hợp bệnh nhân suy hô hấp, cần can thiệp thở máy xâm nhập 

hoặc không xâm nhập.  

5. Tiêu chuẩn ra viện 

- Nhu cầu thuốc dùng dãn phế quản tác dụng ngắn đường hít không quá 6 

lần/ngày. 

- Bệnh nhân có thể đi lại trong phòng. 

- Không bị thức giấc vì khó thở. 

- Lâm sàng ổn định trong vòng 24 giờ.  

- Khí máu động mạch ổn định trong 24 giờ. 

- Bệnh nhân và người nhà hiểu biết cách dùng thuốc đúng.  

- Kế hoạch chăm sóc và theo dõi tại nhà đã hoàn tất (điều dưỡng, nguồn cung 

cấp oxy bổ sung như máy tạo oxy, chuyên gia dinh dưỡng nếu cần). 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 



 
 

 

- Ngoài những đợt cấp là nguyên nhân khiến cho bệnh nhân COPD phải nhập 

viện, bệnh còn gây nhiều biến chứng nguy hiểm với chi phí điều trị lớn mà hiệu 

quả điều trị không cao. [1] 

- Tràn khí màng phổi (TKMP) có lẽ là biến chứng thường gặp nhất và phải luôn 

cảnh giác ở bất cứ bệnh nhân COPD nào. Chẩn đoán bệnh nhân TKMP ở bệnh 

nhân bệnh COPD thường không có gì khó khăn khi có dấu hiệu lâm sàng rõ và 

cho bệnh nhân chụp thêm Xquang tim phổi. Việc điều trị TKMP ở đối tượng 

bệnh nhân này luôn khó khăn do phế nang đã dãn nhiều, việc hút dẫn lưu khí 

phải kiên nhẫn và đúng phương pháp. Nhiều trường hợp phải gây dính khoang 

màng phổi để điều trị. 

- Tăng áp lực động mạch phổi: Khi phế nang giãn nhiều sẽ gây chèn ép vào các 

mao mạch phổi dẫn đến tăng áp lực động mạch phổi (ĐMP). Thêm nữa, một 

tình trạng thiếu oxy liên tục cũng là nguyên nhân gây co thắt các tiểu động 

mạch và làm tăng áp lực ĐMP. Xác định bệnh nhân có tăng áp ĐMP dựa vào 

khám lâm sàng thấy có tiếng tim thứ hai đánh mạnh, tách đôi nghe ở ổ van 

ĐMP và siêu âm doppler tim. Tăng áp ĐMP khiến cho bệnh nhân khó thở hơn 

và làm tiên lượng bệnh nhân COPD xấu hơn. Điều trị tăng áp lực ĐMP bao 

gồm cho bệnh nhân uống các thuốc chẹn canxi, xịt các thuốc giãn mạch và điều 

trị tốt các đợt cấp của COPD. 

- Suy tim phải:  Khi áp lực ĐMP tăng cao cộng với một tình trạng thiếu oxy mạn 

tính sẽ dẫn tới suy tim phải. 

- Loạn nhịp tim, đặc biệt là rung nhĩ cũng rất hay gặp ở bệnh nhân đợt cấp COPD. 

Nguyên nhân chủ yếu của rung nhĩ là do thiếu oxy cơ tim, do suy tim hoặc rối 

loạn điện giải, là các tình trạng hay gặp ở bệnh nhân này.  

- Đa hồng cầu: là biến chứng thường có do tình trạng thiếu oxy liên tục ở bệnh 

nhân COPD.  

- Biến chứng thần kinh: Các biến chứng thần kinh hay gặp là đau đầu, chóng 

mặt, mất ngủ, rối loạn ý thức. Các triệu chứng này là do tình trạng thiếu oxy 

máu và tăng CO2 mạn tính trong máu. Có nhiều trường hợp lượng CO2 tăng 



 
 

 

quá cao làm bệnh nhân hôn mê. Người bệnh COPD thường mất tập trung, mau 

quên, giảm hoặc mất khả năng làm việc trí óc. 

- Một số biến chứng khác có thể gặp là tình trạng tăng nồng độ men chuyển 

angiotensin trong máu, ho nhiều, suy kiệt, rối loạn nước điện giải và thăng bằng 

kiềm toan ở các mức độ khác nhau.  

VI. PHÒNG BỆNH  

- BPTNMT tiến triển nặng dần không hồi phục, vì vậy cần điều trị sớm, tích cực 

để làm chậm tiến triển của bệnh. 

- Không hút thuốc lá, thuốc lào, tiếp xúc với các khí độc hại, ô nhiễm môi trường. 

- Tránh lạnh, ẩm. 

- Điều trị sớm các nhiễm khuẩn đường hô hấp và các bệnh lý kèm theo. 

- Tập thở bụng, thở chúm môi, ho có điều khiển  [1]  [2] 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Có các triệu chứng nặng như: triệu chứng khó thở lúc nghỉ xấu đi đột ngột, khó 

thở tăng, giảm độ bão hòa oxy máu, rối loạn ý thức: lơ mơ, lú lẫn, ngủ gà,… 

- Suy hô hấp cấp: tím môi, đầu chi, gắng sức cơ hô hấp nhiều, khó thở tăng,.. 

- Xuất hiện các dấu hiệu lâm sàng mới: tím tái, phù ngoại biên mới xuất hiện,.. 

- Đợt cấp mất bù không đáp ứng với các điều trị đang duy trì. 

- Có các bệnh lý nặng kèm theo: suy tim, loạn nhịp tim mới xuất hiện, tăng huyết 

áp, đái tháo đường chưa được kiểm soát,.. 

- Thiếu các phương tiện chăm sóc, điều trị hỗ trợ tại nhà. 

- Các trường hợp cần nhập ICU điều trị: 

+  Khó thở nặng không đáp ứng với các điều trị cấp cứu ban đầu. 

+  Rối loạn ý thức: lơ mơ, lú lẫn, ngủ gà,.. 

+  Tình trạng thiếu oxy dai dẳng hoặc xấu dần (PaO2 < 40mmHg) và hoặc toan 

hô hấp nặng (pH<7.25) mặc dù đã được hỗ trợ oxy và thông khí không xâm 

nhập 

+  Các trường hợp cần thông khí xâm nhập.  

+  Rối loạn huyết động cần thuốc vận mạch 
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BẢNG MÃ ICD bệnh COPD 

STT Tên bệnh Mã ICD 

1 COPD J44.9 
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CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA  

CỘT SỐNG THẮT LƯNG 

 

I. KHÁI NIỆM [1] 

Thoái hoá cột sống thắt lưng là bệnh mạn tính tiến triển từ từ tăng dần gây 

đau, hạn chế vận động, biến dạng cột sống thắt lưng mà không có biểu hiện viêm. 

Tổn thương cơ bản là tình trạng thoái hóa sụn khớp và đĩa đệm cột sống phối hợp 

với những thay đổi ở phần xương dưới sụn và màng hoạt dịch. 

II. NGUYÊN NHÂN [1] 

Thoái hóa cột sống là hậu quả của nhiều yếu tố: tuổi cao; nữ; nghề nghiệp 

lao động nặng; một số yếu tố khác như: tiền sử chấn thương cột sống, bất thường 

trục chi dưới, tiên sử phẫu thuật cột sống, yếu cơ, di truyền, tư thế lao động ... 

Do tình trạng chịu áp lực quá tải lên sụn khớp và đĩa đệm lặp di lặp lại kéo 

dài ừong nhiều năm dẫn đến sự tổn thương sụn khớp, phần xương dưới sụn, mất 

tính đàn hồi của đĩa đệm, xơ cứng dây chằng bao khớp tạo nên những triệu chứng 

và biến chứng trong thoái hóa cột sống 

III CHẨN ĐOÁN [1] 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1 Lâm sàng 

- Đau cột sống có tính chất cơ học.  

- Có thể có biến dạng cột sống: Gù, vẹo. 

- Trường hợp hẹp ống sống: Đau dọc đường đi của dây thần kinh tọa. 

- Không có các triệu chứng toàn thân như: Sốt, gầy sút cân, thiếu máu. 

1.2 Cận lâm sàng 

1.2.1. Cận lâm sàng để chẩn đoán xác định 

- Xquang thường quy cột sống thắt lưng thẳng, nghiêng: 

+ Hẹp khe khớp với bờ diện khớp nhẵn 

+ Đặc xương dưới sụn 

+ Gai xương thân đốt sống 



 
 

 

+ Hẹp lỗ liên hợp đốt sống. 

- Xét nghiệm máu 

+ Công thức máu không có thiểu máu 

+ Máu lắng bình thường; CRP bình thường 

+ Chức năng thận bình thường 

+ Xét nghiệm Calci máu không tăng; Phosphatase kiềm bình thường; Phospho 

máu bình thường. 

- Chụp cộng hưởng từ cột sống: Chỉ định trong trường hợp nghi ngờ có thoát vị 

đĩa đệm. 

1.2.2. Cận lâm sàng để phục vụ điều trị 

- Glucose máu, chức năng gan để quyết định dùng thuốc đặc biệt là các thuốc 

giãn cơ 

- Đông máu cơ bản nếu có chỉ định điều trị tiêm cạnh cột sống để phòng tai biến 

chảy máu do rối loạn đông máu. 

2. Chẩn đoán phân biệt [1] 

Trường hợp  đau cột sống có biểu hiện viêm (Có dấu hiệu toàn thân như sốt, 

thiếu máu, gầy sút cân, hạch ngoại vi…) cần chẩn đoán phân biệt với: 

- Bệnh lý cột sống huyết thanh âm tính (Đặc biệt viêm cột sống dính khớp): Nam 

giới, trẻ tuổi, đau và hạn chế các động tác của cột sống thắt lưng cùng. Xquang 

có viêm khớp cùng chậu, xét nghiệm tốc độ máu lắng tăng. 

- Viêm đốt sống đĩa đệm (Do nhiễm khuẩn hoặc do lao): Tính chất đau như kiểu 

viêm, đau liên tục kèm theo có dấu hiệu toàn thân, Xquang có diện khớp hẹp, 

bờ nham nhở không đều, cộng hưởng từ có hình ảnh viêm đĩa đệm đốt sống, 

xét nghiệm bilan viêm dương tính. 

- Ung thư di căn xương: Đau mức độ nặng, kiểu viêm, kèm theo dấu hiệu toàn 

thân, Xquang có hủy xương hoặc kết đặc xương, cộng hưởng từ có vai trò quan 

trọng trong chẩn đoán 

3. Chẩn đoán nguyên nhân [1] 



 
 

 

Thoái hóa cột sống là hậu quả của nhiều yếu tố: Tuổi cao, nữ, nghề nghiệp 

lao động nặng, một số yếu tố khác như: Tiền sử chấn thương cột sống, bất thường 

trục chi dưới, tiền sử phẫu thuật cột sống, yếu cơ, di truyền, tư thế lao động… Do 

tình trạng chịu áp lực quá tải lên sụn khớp và đĩa đệm lặp đi lặp lại, kéo dài trong 

nhiều năm dẫn đến sự tổn thương sụn khớp, phần xương dưới sụn, mất tính đàn 

hồi của đĩa đệm, xơ cứng dây chằng bao khớp tạo nên các triệu chứng và biến 

chứng trong thoái hóa cột sống. 

4. Chẩn đoán biến chứng 

- Thoái hóa cột sống thắt lưng tiến triển nặng dần theo tuổi  

- Dấu hiệu chèn ép rễ dây thần kinh.  

5. Chẩn đoán thể lâm sàng   

Có thể gặp ở bất kì cột sống thắt lưng đoạn nào, nhưng hay gặp ở L4, L5 và 

S1 [2] 

- Thoái hóa xương - sụn gian đốt sống  

- Thoái hóa biến dạng và gai xương cột sống  

- Thoái hóa mỏm móc 

- Thoái hóa khớp hoạt dịch 

IV. ĐIỀU TRỊ [1] 

1. Hướng điều trị 

- Điều trị theo triệu chứng (Thuốc chống viêm, giảm đau, giãn cơ…) kết hợp với 

các thuốc chống thoái hóa tác dụng chậm. 

- Nên phối hợp các biện pháp điều trị nội khoa, vật lý trị liệu, phục hồi chức 

năng. Trường hợp có chèn ép rễ có thể chỉ định ngoại khoa. 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Vật lý trị liệu 

Tập thể dục, xoa bóp, kéo nắn, chiếu tia hồng ngoại, chườm nóng, liệu pháp 

suối khoáng, bùn nóng, Parafin, tập cơ dựng lưng… 

2.2. Điều trị nội khoa 

2.2.1. Thuốc giảm đau theo bậc thang giảm đau của WHO 



 
 

 

- Bậc 1: Paracetamol (Efferalgan , Tylenol 8 giờ…) 500mg/lần uống 4-6 

lần/ngày, không quá 4 gam/ngày.  

- Bậc 2: Paracetamol kết hợp với Codein liều 2-4 viên. Ngày hoạc kết hợp với 

Tramadol 2-4 viên/ngày. 

- Bậc 3: Opiat và dẫn xuất của Opiate. 

2.2.2. Thuốc chống viêm không Steroid 

Chọn một trong các thuốc sau, tuyệt đối không phối hợp thuốc trong cùng 

nhóm: 

- Diclophenac ống tiêm bắp 75mg/ngày trong 2-3 ngày đầu khi bệnh nhân đau 

nhiều, sau đó chuyển sang đường uống 

- Meloxicam ống tiêm bắp 15mg/ngày x 3-5 ngày nếu bệnh nhân đau nhiều, sau 

đó chuyển sang đường uống (Viên 7,5mg: 2 viên/ngày sau ăn no). 

- Piroxicam 20mg tiêm bắp ngày 1 ống trong 3-5 ngày đầu sau đó chuyển sang 

đường uống (Viên 20mg. uống 1 viên/ngày sau ăn no). 

- Celecoxib viêm 200mg liều 2-4viên/ngày sau ăn no. 

- Hoặc các NSAID khác cùng nhóm liều tương đương. 

- Thuốc chống viêm bôi ngoài da: Cotilam. 

2.2.3. Thuốc giãn cơ 

Tolperisone (Mydocalm 50mg): 2-6 viên/ngày hoặc các thuốc trong nhóm 

liều tương đương 

2.2.4. Thuốc điều trị triệu chứng tác dụng chậm 

Có thể đơn trị hoặc phối hợp các thuốc trong nhóm để đạt hiệu quả điều trị 

- Glucosamine Sulfat và Chondroitin Sulphat 1500mg/ngày, dùng kéo dài. 

- Thuốc ức chế IL: Diacerhein (Artrodar 50mg) 1-2 viên/ngày. 

2.2.5. Tiêm Corticoid tại chỗ 

Tiêm ngoài màng cứng bằng Hydrocortisone Acetat trong trường hợp đau 

thần kinh tọa, tiêm cạnh cột sống, tiêm khớp liên mấu bằng Depomedrol hoặc 

Dispropan(Dưới màn tăng sáng hoặc dưới sự hướng dẫn của CT). 

2.3. Điều trị ngoại khoa 



 
 

 

- Chỉ định khi thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống gây đau thần kinh tọa kéo dài, 

hoặc có hẹp ống sống với các dấu hiệu thần kinh tiến triển nặng ảnh hưởng đến 

chất lượng cuộc sống mà các biện pháp điều trị nội khoa không kết quả. 

- Tuy nhiên căn cứ điều kiện và diễn biến bệnh hoặc có phát sinh bệnh kết hợp 

lựa chọn các thuốc thay tế, kèm theo hoặc theo hội chẩn. 

2.4. Tiêu chuẩn ra viện 

- Mức độ đau giảm 

- Giảm hoặc hết biểu hiện chèn ép rễ 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG  

- Thoái hóa cột sống thắt lưng tiến triển nặng dần theo tuổi và một số yếu tố nguy 

cơ như: mang vác nặng ở tư thế cột sống xấu.  

- Dấu hiệu chèn ép rễ dây thần kinh thường gặp ở thoái hóa cột sống nặng khi 

những gai xương thân đốt sống phát triển chèn ép vào lỗ liên hợp đốt sống. 

Cùng với sự thoái hóa đốt sống, đĩa đệm cũng bị thoái hóa và nguy cơ phình, 

thoát vị đĩa đệm sẽ dẫn tới chèn ép rễ dây thần kinh (biểu hiện đau dây thần 

kinh tọa). 

VI. PHÒNG BỆNH [1] 

- Theo dõi và phát hiện sớm các dị tật cột sống để điều trị kịp thời. 

- Giáo dục tư vấn các bài tập tốt cho cột sống, sửa chữa các tư thế xấu. 

- Định hướng nghề nghiệp thích hợp với tình trạng bệnh, kiểm tra định kỳ những 

người lao động nặng, khám phát hiện triệu chứng, chụp Xquang cột sống khi 

cần. 

VII.  TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Bệnh nhân có chỉ định nhập viện khi có 1 trong các triệu chứng sau: 

- Đau nhiều cột sống thắt lưng, đau có thể lan xuống chân, đau ảnh hưởng nhiều 

đến vận động, sinh hoạt của bệnh nhân hoặc đau kèm theo các triệu chứng toàn 

thân như sốt, thiếu máu, gầy sút cân 

- Gù, vẹo cột sống 

- Tiền sử thoái hóa khớp, loãng xương. 
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BẢNG MÃ ICD THOÁI HÓA CỘT SỐNG THẮT LƯNG 

Stt Mã ICD Tên bệnh 

1 M54.3 Đau thần kinh tọa 

2 M54.4 Đau lưng kèm đau thần kinh tọa 

3 M54.5 Đau cột sống thắt lưng 

4 M54.8 Các đau lưng khác 

5 M54.9 Đau lưng không đặc hiệu 

6 M51.0 Các bệnh của đĩa đệm cột sống thắt lưng và các đốt 

sống khác 

 

  



 
 

 

 

VIÊM DẠ DÀY 

 

I. KHÁI NIỆM  

- Viêm dạ dày ( Gastritis): là thuật ngữ dùng để chỉ tình trạng viêm của niêm mạc 

dạ dày, từ đó dẫn đến các tổn thương của niêm mạc dạ dày [1] 

- Bệnh dạ dày ( Gastropathy): là thuật ngữ dùng để chỉ các tổn thương của niêm 

mạc dạ dày không liên quan đến viêm hay do tình trạng viêm tối thiểu. 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Stress 

- Rượu, do thuốc NSAID, corticoid… 

- Acid mật, men tụy 

- Uống chất ăn mòn: kiềm mạnh, acid mạnh 

- Nhiễm khuẩn : xoắn khuẩn H.pylori, nhiễm virus CMV, herpes virus… 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định [1] 

1.1. Lâm sàng 

- Đau bụng vùng thượng vị có tính chất chu kỳ. Đau lúc đói hoặc sau ăn vài giờ.  

- Buồn nôn, nôn, chán ăn, cảm giác nóng rát vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua 

1.2. Cận lâm sàng 

- Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng: hình ảnh tổn thương phù nề, xung huyết, 

ban đỏ, trợt nông, trợt phẳng, trợt lồi, xuất huyết niêm mạc 

- Xét nghiệm H. pylori bằng test urease, clo test, tìm kháng thể kháng H.P trong 

máu 

Tùy từng trường hợp cụ thể có thể chỉ định các xét nghiệm cần thiết khác 

2. Chẩn đoán phân biệt [1] 

Cơn đau dạ dày cấp cần phân biệt với: 

- Viêm tụy cấp:  

+ Lâm sàng:đau bụng đột ngột thượng vị, từng cơn lan sau lưng và mạn sườn 



 
 

 

trái. Buồn nôn, nôn, bí trung đại tiện. Trường hợp nặng có thể shock, mạch 

nhanh , huyết áp tụt 

+ Cận lâm sàng:  xét nghiệm men tụy (amylase, lipase máu tăng), siêu âm, 

chụp cắt lớp vi tính ổ bụng tụy to, thâm nhiễm mỡ, dịch quanh tụy. 

- Sỏi túi mật: 

+ Lâm sàng: Đau bụng vùng mạn sườn phải, ấn điểm túi mật đau  

+ Cận lâm sàng: siêu âm, chụp CLVT thấy sỏi túi mật. 

- Nhồi máu cơ tim thất phải: phân biệt bằng làm điện tâm đồ, men tim. 

3. Chẩn đoán thể lâm sàng 

3.1. Viêm dạ dày cấp 

- Lâm sàng:Có thể hoàn toàn không có triệu chứng hoặc có thể biểu hiện rầm rộ 

với các triệu chứng: 

+ Đau vùng thượng vị dữ dội, cồn cào, nóng rát có khi âm ỉ ậm ạch khó tiêu. 

+ Buồn nôn hoặc nôn nhiều, ăn xong nôn ngay, nôn hết thức ăn thì nôn ra dịch 

chua, có khi nôn cả ra máu. 

+ Gõ vùng thượng vị đau. 

- Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng thấy 2 loại tổn thương cơ bản: 

+ Viêm dạ dày cấp, long: Có một phần hoặc toàn thể niêm mạc đỏ rực, bóng 

láng, có những đám nhầy dầy lỏng. Các nếp niêm mạc phù nề. Niêm mạc 

kém bền vững, dễ xuất huyết (chấm, ban) vết trợt. 

+ Viêm dạ dày cấp trợt, loét nông: Trên nền xung huyết, phù nề có những chỗ 

mất tổ chức thường ở phần dưới thân vị hang vị, đôi khi có vết nứt kẽ dài, 

ngoằn ngoèo, chạy dọc rãnh hoặc cắt ngang qua niêm mạc, đôi khi là dạng 

loét trợt (aphte), loét dài hẹp, dễ xuất huyết. 

3.2. Viêm dạ dày mạn 

- Lâm sàng: Bệnh nhân thường có các dấu hiệu rối loạn chức năng liên quan tới 

bữa ăn như: cảm giác nặng bụng, đau âm ỉ hoặc nóng rát thượng vị, có thể nôn 

hoặc buồn nôn, chán ăn, táo lỏng thất thường. Khám thực thể có thể bình thường 

hoặc gầy sút, thiếu máu nhược sắc tuỳ theo mức độ của bệnh. 



 
 

 

- Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng  phát hiện được các thể: 

+ Viêm long: thường có tăng tiết, niêm mạc xung huyết phù nề, đôi khi xung 

huyết lốm đốm. 

+ Viêm phì đại: ngoài kiểu viêm dạ dày phì đại thực thụ (nếu niêm mạc thô to) 

còn có thể nổi cục, thể khảm, thể polype, thể giả u. 

+ Viêm dạ dày thể loét trợt: các tổn thương niêm mạc hình tròn, nông, có bờ 

rõ. 

+ Viêm dạ dày teo: Mới đầu niêm mạc phẳng không mượt, về sau mất dần nếp, 

teo, nhạt màu, có mạch máu nổi 

4. Chẩn đoán biến chứng 

- Loét dạ dày: đau bụng thượng vị có tính chất giống viêm dạ dày. Chẩn đoán 

bằng nội soi dạ dày 

- Xuất huyết tiêu hóa: đau bụng thượng vị, nôn máu đỏ tươi, đại tiện phân đen. 

Trường hợp nặng có shock giảm thể tích. Chẩn đoán bằng nội soi dạ dày, xét 

nghiệm máu có thiếu máu 

- Ung thư dạ dày: Tính chất đau giống viêm dạ dày kèm theo gày sút cân. Chẩn 

đoán bằng nội soi dạ dày+ sinh thiết làm giải phẫu bệnh  

- -Thủng dạ dày: đau bụng dữ dội thượng vị, bụng cứng như gỗ. Chẩn đoán bằng 

chụp Xquang ổ bụng không chuẩn bị, CLVT ổ bụng. 

IV. ĐIỀU TRỊ [Error! Reference source not found.] 

1. Mục tiêu điều trị 

- Giảm nhanh và lâu dài các triệu chứng 

- Bảo vệ và kích thích tái sinh niêm mạc 

- Loại trừ các nguyên nhân gây bệnh 

2. Hướng điều trị 

Không dùng phối hợp các thuốc cùng cơ chế 

3. Điều trị cụ thể 

3.1. Thuốc ức chế bơm proton  



 
 

 

- Esomeprazole 40mg/ ngày 

- Omeprazole 20 mg – 40mg/ ngày 

- Pantoprazole 40mg/ ngày 

- Rabeprazole 20 mg/ ngày 

- Lansoprazole 30mg/ ngày 

Tùy tình trạng của bệnh nhân mà lựa chọn liều và đường dùng thích hợp. 

Nếu bệnh nhân có biểu hiện viêm dạ dày mức độ nặng ( đau nhiều thượng vị, đau 

lăn lộn, đau thượng vị liên tục, nôn ói không thể uống thuốc, không đáp ứng với 

PPI liều chuẩn...) có thể dùng PPI đường tĩnh mạch hoặc đường uống với liều cao 

hơn để nhanh chóng kiểm soát acid dạ dày cho bệnh nhân. 

3.2. Thuốc trung hòa acid (Antacid) 

Nhóm Aluminum hydroxide ( Al(OH)3 ), Magne hydroxide ( Mg(OH)2 ). 

Dùng 3 - 4 lần/ ngày vào 3 bữa ăn chính +/- trước khi ngủ tối, trước ăn 30p-1h 

3.3. Thuốc ức chế thụ thể H2 ( Anti H2 Receptor) 

- Nhóm Famotidine 20mg x 2 lần/ ngày  

- Nhóm Nizatidine 150mg x 2 lần/ ngày  

- Nhóm Cimetidine 400mg x 2 lần/ ngày  

- Nhóm Ranitidine 150mg x 2 lần/ ngày  

3.4. Điều trị bằng các thuốc tác động lên yếu tố bảo vệ niêm mạc 

- Sucralfat: Có tác dụng ngăn sự khuếch tán ngược ion H+, ức chế Pepsin và hấp 

phụ muối mật, nên uống trước ăn 30-60 phút 

- Bismuth, Misoproston hiện nay ít dùng do nhiều tác dụng phụ 

- Thuốc chống co thắt hướng cơ trơn Papavarine : nhóm Drotaverine, nhóm 

Mebeverine, thuốc nhóm kháng cholinergic: atropin 

- Thuốc hỗ trợ vận động dạ dày 

- Nhóm đối vận thụ thể D2 : Nhóm Domperidone , nhóm Metoclopramide.... 

3.5. Các kháng sinh diệt H.P 

Các thuốc hiện nay hay dùng là Amoxicilin, Clarithromycin, Metronidazon, 

Levofloxacin, Bismuth.  



 
 

 

- Phác đồ 3 thuốc chuẩn ban đầu: PPI+ Clarithromycin+ Amoxicilin 

- Phác đồ 4 thuốc kế tiếp: 

+ 5 ngày đầu : PPI+ amoxicilin 

+ 5 ngày tiếp theo: PPI+ tetracyclin+tinidazonle 

- Phác đồ 4 thuốc có Bismuth: PPI+tetracyclin + metronidazole+ Clarithromycin 

- Phác đồ 4 thuốc không có Bismus: PPI+metronidazole+ Clarithromycin+ 

Amoxicilin 

- Phác đồ cứu vãn: PPI+Levofloxacin+ Amoxicilin 

Phác đồ 1 không nên dùng cho bệnh nhân đã dùng Macrolid hoặc vùng có 

đề kháng với clarithromycin cao, lúc đó nen dùng phác đồ 2 hoặc 3. Khi bệnh 

nhân dị ứng với Amoxicilin nên chọn phác đồ 3. Thất bại phác đồ 1, 2 và 3 xem 

xét phác đồ cứu vãn. Kháng sinh diệt H.pylori được dùng trong 10 – 14 ngày. 

3.6. Chế độ ăn 

- Cần tránh tuyệt đối thức ăn gây tổn thương niêm mạc dạ dày: Rượu bia, thuốc 

lá, thức ăn có nhiều gia vị chua cay. 

- Tránh hoạt hóa acid mật : giảm ăn chất béo 

- Tạo môi trường đệm trong dạ dày : Nên ăn nhiều bữa trong ngày, mỗi bữa 

không nên ăn quá no, ăn nhẹ, ăn lỏng - Ăn bữa cuối trước ngủ tối 3 giờ 

- Tránh suy nghĩ căng thẳng, stress  

- Có thể dùng sữa để trung hòa nhanh acid dạ dày. 

3.7. Chỉ tiêu cần theo dõi, đánh giá trong quá trình điều trị  

Theo dõi phân, triệu chứng đau bụng,  công thức máu, ure, creatinin, điện 

giải đồ, đông máu cơ bản. xét nghiệm HP 

3.8. Tiêu chuẩn ra viện 

Bệnh nhân ra viện được khi các triệu chứng lâm sàng cải thiện: không hoặc 

đau bụng thượng vị giảm, hết hoặc đỡ ợ hơi, ợ chua, đại tiện bình thường. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG  [2] 

1. Tiến triển 

- Bệnh khỏi hoàn toàn 



 
 

 

- Điều trị không tích cực xuất hiện các biến chứng 

2. Biến chứng 

- Loét dạ dày 

- Xuất huyết tiêu hóa 

- Ung thư dạ dày 

- Thủng dạ dày 

VI. PHÒNG BỆNH [2] 

- Không ăn quá cay, chua, hạn chế uống rượu, bia nhất là những người đang bị 

đau dạ dày 

- Nên ăn đúng bữa, cần nhai kĩ 

- Tránh căng thẳng 

- Ngủ đủ giấc, không nên thức khuya, dậy quá sớm 

- Tuyệt đối không tự ý mua bất cứ loại thuốc nào để sử dụng, nhất là các loại 

giảm đau, chống viêm 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

Bệnh nhân có chỉ định nhập viện khi có 1 trong các triệu chứng sau:  

- Đau bụng vùng thượng vị có tính chất chu kỳ. Đau lúc đói hoặc sau ăn vài giờ.  

- Buồn nôn, nôn, chán ăn, cảm giác nóng rát vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua 

- Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng: hình ảnh tổn thương phù nề, xung huyết, 

ban đỏ, trợt nông, trợt phẳng, trợt lồi, xuất huyết niêm mạc 

- Xét nghiệm H. pylori bằng test urease, clo test, tìm kháng thể kháng H.P trong 

máu 

- Tiền sử  có viêm loét dạ dày, hoặc tiền sử có bệnh khớp, hoặc dùng nhiều thuốc 

giảm đau, corticoid...  

- Đau bụng thượng vi, buồn nôn hoặc nôn , ợ hơi ợ chua. Có các bệnh kèm theo 

như viêm khớp , thoái hóa cột sống. 
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Bảng mã ICD bệnh viêm dạ dày 

Stt Tên bệnh Mã ICD 

1 Viêm  dạ dày cấp  K29.0 

2 Loét dạ dày cấp không có xuất huyết K25.3 

 

  



 
 

 

 

XƠ GAN 

 

I. KHÁI NIỆM 

- Xơ gan là tổn thương gan mạn tính không hồi phục, gây ra do nhiều nguyên 

nhân, đặc trưng trên mô bệnh học bởi sự xơ hóa lan tỏa, đảo lộn cấu trúc tế bào 

gan, hình thành các nốt (Nodule) có cấu trúc bất thường [1]. 

- Xơ gan chia làm 2 giai đoạn: 

+ Giai đoạn tiềm tàng (Còn bù). 

+ Giai đoạn tiến triển (Mất bù). 

II. NGUYÊN NHÂN 

Xơ gan do nhiều nguyên nhân: virus viêm gan B, C, do rượu, do ứ mật kéo 

dài, do thuốc, hóa chất, do rối loạn chuyển hóa sắt, đồng...[2] 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định [2] 

1.1. Lâm sàng 

- Xơ gan còn bù: Triệu chứng lâm sàng nghèo nàn, dựa vào các biểu hiện: gan 

chắc, cứng. 

- Xơ gan mất bù: Triệu chứng lâm sàng biểu hiện 

- Hội chứng suy tế bào gan: mệt mỏi, chán ăn, rối loạn tiêu hóa, vàng da, củng 

mạc mắt vàng, phù, xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng... 

- Hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa: cổ trướng, tuần hoàn bàng hệ, lách to 

1.2. Cận lâm sàng 

- Công thức máu ngoại vi: giảm số lượng tiêu cầu, bạch cầu, hồng cầu hoặc cả 3 

dòng tế bào máu ngoại vi  

- Đông máu cơ bản (tỷ PT giảm) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

- Sinh hóa máu: Albumin, Protein giảm, Billirubin toàn phần, trực tiếp tăng, 

AST, ALT, GGT bình thường hoặc tăng, Glucose bình thường hoặc tăng, 

cholesteron, triglycerid thường giảm, Ure, Creatinin, tăng trong trường hợp có 

hội chứng gan thận. 

- Xét nghiệm virus: HBsAg, Anti HCV. 

- Nội soi thực quản dạ dày tá tràng phát hiện giãn tĩnh mạch thực quản, dạ dày. 

- Siêu âm ổ bụng: gan nhu mô không đồng nhất, bờ mấp mô không đều. Tĩnh 

mạch cửa, tĩnh mạch lách, tĩnh mạch mạc treo tràng trên bị giãn, lách to, cổ 

trướng 

2. Chẩn đoán phân biệt [2] 

- Viêm gan mạn:  GOT, GPT, GGT bình thường hoặc tăng, bilirubin tăng, 

protein, albumin bình thường, tỷ lệ Prothrombin bình thường, siêu âm ổ bụng 

nhu mô gan bình thường 

- Tắc mật cơ giới: siêu âm ổ bụng, chụp cắt lớp vi tính ổ bụng có hình ảnh sỏi 

đường mật gây tắc mật, hoặc u đầu tụy gây tắc mật 

- Xơ gan tim: ngoài các dấu hiệu suy giảm chức năng gan chung còn có các triệu 

chứng suy tim như: hình tim to, siêu âm tim có EF giảm, hẹp hoặc hở van tim, 

lâm sàng bệnh nhân có khoa thở, tím môi, đầu chi… 

- Một số trường hợp cổ trướng: lao màng bụng, hội chứng thận hư 

- Ung thư gan  

3. Chẩn đoán nguyên nhân  

- Xơ gan do viêm gan virus: xét nghiệm các maker viêm gan virus: HBsAg, anti 

HCV, định lượng nồng độ virus 

- Xơ gan do rượu: tiền sử nghiện rượu, GGT tăng cao, AST/ALT thường > 2 

- Xơ gan ứ mật: siêu âm, chụp cắt lớp vi tính ổ bụng thấy hình ảnh sỏi đường 

mật trong ngoài gan 

 

 

 

 



 
 

 

 

- Xơ gan do nhiễm độc hóa chất 

- Xơ gan do rối loạn chuyển hóa sắt, đồng, glycogen, porphyrin 

- Xơ gan do thiếu hụt alha-1 antitrypsin 

- Xơ gan do suy dinh dưỡng, kí sinh trùng sán máng  

4. Chẩn đoán giai đoạn [2] 

Bảng 1: Bảng điểm Child-pugh 

Tiêu chuẩn đánh giá 1 điểm  2 điểm  3 điểm 

Bilirubin huyết thanh (µmol/l) <35 35-50 >50 

Albumin huyết thanh (g/l) >35 28-35 <28 

Prothrombin (%) >60 40-60 <40 

Hội chứng não-gan Không có Tiền hôn mê Hôn mê 

Cổ trướng Không có ít Nhiều 

Child – Pugh A: 5-6 điểm, tiên lượng tốt, xơ gan còn bù 

Child – Pugh B: 7-9 điểm, tiên lượng dè dặt  

Child – Pugh C: 10-15 điểm, tiên lượng xấu 

Child – Pugh B-C xơ gan mất bù 

5. Chẩn đoán biến chứng [1] 

- Xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa: Lâm sàng bệnh nhân biểu 

hiện nôn máu đỏ tươi, đại tiện phân đen hoặc máu đỏ, nội soi thấy giãn vỡ tĩnh 

mạch thực quản và/hoặc tĩnh mạch dạ dày. 

- Xơ gan ung thư hóa: siêu âm có khối u gan, xét nghiệm αFP tăng, chẩn đoán 

bằng chọc hút khối u xét nghiệm tế bào học. 

- Nhiễm trùng dịch cổ trướng: lâm sàng bệnh nhân đau bụng, ỉa lỏng, bụng có cổ 

trướng, sốt. Xét nghiệm dịch cổ trướng bạch cầu đa nhân trung tính >= 250 

BC/mm3, cấy dịch màng bụng có vi khuẩn 

- Bệnh lý não gan: đây là biến chứng thường gặp ở nhóm bệnh nhân này. Có 

nhiều yếu tố gây nên bệnh lý này, trong đó quan trọng nhất là vai trò của 

ammoniac máu. Lâm sàng bệnh nhân có rối loạn hành vi, nặng hơn lơ mơ và 

hôn mê. 



 
 

 

- Hội chứng gan thận: cổ trướng, đái ít, xét nghiệm creatinin > 133 mmol/l, không 

có bệnh lý thận phát hiện trước đó, siêu âm thận bình thường. 

- Hạ natri máu: biến chứng này gặp ở 20-30% bệnh nhân xơ gan và được khẳng 

định khi nồng độ natri máu < 130 mEq/l xuất hiện trên bệnh nhân xơ gan có cổ 

trướng. Tiên lượng khi có biến chứng này là không tốt, bệnh nhân dễ đi vào 

hôn mê gan. 

- Hội chứng gan phổi: là tình trạng thiếu máu ở động mạch phổi, hậu quả là thiếu 

oxy, tạo nên các shurt bên trong phổi nối giữa hệ thống mạch cửa và mạch phổi, 

tràn dịch màng phổi, tăng áp lực phổi nguyên phát. 

- Huyết khối tĩnh mạch cửa: Có khoảng gần 40% bệnh nhân xơ gan có nguy cơ 

gặp biến chứng này, trong khi chảy máu tiêu hóa chỉ khoảng 10%. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

- Điều trị nguyên nhân  

- Phòng ngừa các yếu tố thúc đẩy nặng thêm bệnh gan  

- Điều trị và dự phòng biến chứng: Xuất huyết tiêu hóa, nhiễm trùng dịch cổ 

trướng, tiền hôn mê gan, hôn mê gan... 

2. Thuốc điều trị cụ thể [2], [1] 

- Rối loạn đông máu: Vitamin K1, truyền huyết tương tươi nếu có nguy cơ chảy 

máu. Truyền khối hồng cầu nếu bệnh nhân có thiếu máu nặng. 

- Tăng đào thải mật: Urodeoxycholic acid (Udeso, Hueso…) 

- Truyền Albumin human nếu Albumin máu giảm (Albumin < 25g/l) và có phù 

hoặc  kèm tràn dịch các màng 

- Truyền dung dịch acid Amin phân nhánh: Morihepamin, Aminosteril N-Hepa 

500ml/ngày 

- Vitamin nhóm B uống  hoặc tiêm. 

- Lợi tiểu: Nếu có phù hay cổ trướng: Bắt đầu bằng Spironolacton 100mg/ngày 

tăng dần có thể phối hợp với Furosemide liều ban đầu 40mg/ngày. Trong quá 

trình dùng thuốc lợi tiểu giai đoạn giảm cân nên duy trì giảm đều 500g/ngày 



 
 

 

không  vượt quá 1kg/ngày. 

- Điều trị cổ trướng:  

+ Hạn chế lượng muối hàng ngày < 2g/ngày (< 22mmol/ngày) 

+ Hạn chế nước: < 1 lít/ ngày 

+ Theo dõi điện giải đồ 3-7 ngày một lần 

+ Theo dõi cân nặng  và nước tiểu hàng ngày 

+ Đối với cổ trướng ít và vừa tiến hành dùng lợi tiểu đơn thuần. Trong trường 

hợp cổ trướng nhiều làm bệnh nhân căng tức bụng hoặc khó thở tiến hành 

dùng thuốc lợi tiểu đồng thời chọc tháo dịch 1-2l cứ 2-3 ngày một lần cùng 

với truyền Albumine 8-10g/l dịch cổ trướng tháo đi. 

+ Đối với trường hợp cổ trướng nhiều khó điều trị (Là khi mà phải dùng lợi 

tiểu liều cao Spirolactone 400mg và  Furosemide 160mg/ngày mà không đáp 

ứng): Tiến hành chọc dịch cổ trướng nhiều lần trong tuần cùng với truyền 

Albumine 8g/l dịch cổ trướng tháo đi. 

- Dùng thuốc dự phòng xuất huyết tiêu hóa do giãn tĩnh mạch thực quản và giãn 

TM dạ dày [2]:  

+ Đối trường hợp chưa có xuất huyết tiêu hóa mà có giãn TM thực quản độ 

II hoặc III  (Phân chia theo 3 mức độ ): Có thể dùng chẹn   giao cảm không 

chọn lọc như Propranolol với liều sao cho giảm 25% nhịp tim cơ bản của người 

bệnh hoặc có thể cân nhắc thắt giãn tĩnh mạch thực quản dự phòng. Trong 

trường hợp  kèm theo có giãn TM phình vị thì cho dùng chẹn   giao cảm không 

chọn lọc 

+ Đối trường hợp chưa có xuất huyết tiêu hóa mà có giãn TM thực quản độ 

II hoặc III cho thắt tĩnh mạch thực quản và phối hợp chẹn   giao cảm không 

chọn lọc. Trong trường hợp có giãn TM phình vị kèm theo tiến hành tiêm  

Histoacryl vào tĩnh mạch phình vị rồi  tiến hành thắt TM thực quản. Dùng phối 

hợp thuốc chẹn   giao cảm không chọn lọc. 

- Điều trị  theo nguyên nhân xơ gan [2] : 



 
 

 

+ Do virus viêm gan B: Định lượng HBV DNA nếu phát hiện được cho dùng  

thuốc Nucleosides ức chế Virus nhóm đồng đẳng nucleoside/nucleotide 

(Tenofovir, Adefovir Divipoxil, Entecavir, … ) 

+ Xơ gan do viêm gan virus C có thể xem xét điều trị bằng Peginterferon kết 

hợp với Ribavarin cho các trường hợp xơ gan giai đoạn đầu.  

+ Xơ gan do rượu: ngừng sử dụng rượu, xem xét sử dụng corticoid 

+ Xơ gan mật tiên phát: dùng acid ursodeoxycholic 

- Bệnh Wilson được điều trị bằng liệu pháp thải sắt và bệnh tan máu bẩm sinh. 

- Phát hiện và điều trị yếu tố khởi phát là quan trọng. Yếu tố khởi phát là nguyên 

nhân gây suy giảm chức năng tế bào gan và làm bệnh nhân xơ gan từ còn bù 

tiến triển thành mất bù. 

3. Chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt [1] 

- Ở giai đoạn còn bù: có thể làm việc và sinh hoạt bình thường nhưng tránh vận 

động mạnh, nên ăn nhạt và kiêng rượu bia 

- Giai đoạn mất bù nên nghỉ ngơi hoàn toàn 

- Nên đảm bảo cung cấp đầy đủ năng lượng 35-40 kcal và 11,2 -1,5 g protein /kg 

cân nặng. Khi có biểu hiện của bệnh lý não gan, lượng protein giảm xuống 0,8-

1g/kg cân nặng. Không dùng nhiều thịt màu đỏ, ưu tiên cung cấp acid amin 

phân nhánh và đạm thực vật. 

4. Các chỉ số cần theo dõi 

- Tinh thần. 

- Mạch, huyết áp. 

- Cân nặng, số lượng nước tiểu 24h. 

- Công thức máu: HC, Hb, TC, BC. 

- Đông máu cơ bản: PT%. 

- Sinh hóa máu: Protein, Albumin, Billirubin TP/TT, GOT, GPT, GGT, FP, 

Glucose, Ure, Creatinin, điện giải đồ, calci 

- Nếu đang điều trị thuốc ức chế Virus: HbeAg, AntiHBe, định lượng HBV DNA 

mỗi 6 tháng. 



 
 

 

- Siêu âm ổ bụng 3-6 tháng/lần 

- Soi thực quản dạ dày xét thắt TMTQ dự phòng hoặc tiêm xơ TMPV. 

* Các chỉ tiêu cần theo dõi:  

- Lâm sàng: triệu chứng vàng da, xuất huyết dưới da, niêm mạc, phù, cổ trướng 

- Cận lâm sàng: công thức máu, đông máu, sinh hóa máu ( bilirubin, protein, 

albumin, GOT, GPT, GGT, điện giải đồ, chứng năng thận) 

*Tiêu chuẩn ra viện:  

- Lâm sàng: BN ăn ngủ khá hơn, giảm hoặc hết phù, cổ trướng, vàng da cải thiện 

- Các xét nghiệm chức năng gan cải thiện 

5. Thời gian tái khám 

- 7 – 10 ngày với bệnh nhân đang dùng thuốc lợi tiểu điều trị cổ trướng. 

- 14 – 21 ngày với bệnh nhân sau thắt TMTQ  

- 1 tháng sau  tiêm xơ tĩnh mạch phình vị. 

- 1 – 3 tháng với bệnh nhân đang điều trị thuốc ức chế virus. 

- 3 – 6 tháng với bệnh nhân xơ gan giai đoạn ổn định. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiến triển 

Bệnh tiến triển tốt biểu hiện bệnh nhân ăn uống khá hơn, các xét nghiệm về 

chức năng gan cải thiện, cổ trướng giảm hoặc hết hẳn 

2. Biến chứng 

Các biến chứng hay gặp: 

- Xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa 

- Bệnh lý não gan 

- Hội chứng gan thận 

- Nhiễm trùng  dịch cổ trướng 

- Ung thư gan  

VI. PHÒNG BỆNH 

- Dự phòng giãn vỡ tĩnh mạch thực quản: thắt búi giãn qua nội soi, sử dụng thuốc 

chẹn ß giao cảm. 



 
 

 

- Nhiễm trùng dịch cổ trướng: Ciprofloxacin, cephalosporin thế hệ 3. 

- Bệnh lý não gan: lactulose uống hoặc thụt. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN  

Bệnh nhân cần được nhập viện điều trị khi có một hoặc nhiều triệu chứng 

sau: 

- Da, củng mạc mắt vàng, xuất huyết dưới da, phù chân, bụng cổ trướng, tiểu ít,  

- Một trong các xét nghiệm chức năng gan rối loạn: tỷ lệ Prothrombin giảm, 

bilirubin máu tăng, protein, albumin máu giảm, GOT, GPT, GGT tăng  

- Xét nghiệm hồng cầu, tiểu cầu giảm  

- Xuất hiện một trong các biến chứng: hôn mê gan, nhiễm khuẩn, xuất huyết tiêu 

hóa, suy thận… 
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Phần : PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA NỘI HÔ HẤP 

 

VIÊM PHỔI MẮC PHẢI Ở CỘNG ĐỒNG (J18) 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng 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, kí sinh trùng, nấm, nhưng 

không phải do trực khuẩn lao.[1] 

II. NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI 

1. Nguyên nhân 

Căn nguyên gây viêm phổi đầu tiên được phát hiện là phế cầu khuẩn. Hiện 

nay viêm phổi do rất nhiều căn nguyên gây ra. Các căn nguyên chính gây viêm 

phổi bao gồm: Streptococcus pneumoniae (phế cầu), Haemophylus influenzae, 

Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, 

Chlamydia pneumoniae và virus cúm.[1][2] 

2. Điều kiện thuận lợi[1][2] 

- Thời tiết lạnh, bệnh thường xảy ra về mùa đông. 

- Cơ thể suy yếu, còi xương, già yếu. 

- Nghiện rượu. 

- Chấn thương sọ não, hôn mê. 

- Mắc bệnh phải nằm điều trị lâu. 

- Biến dạng lồng ngực, gù vẹo cột sống.     

- Bệnh ở tai mũi họng: viêm xoang, viêm amidan. 

- Bệnh tắc nghẽn đường hô hấp.  

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định[1][2] 



 
 

 

1.1. Lâm sàng 

- Khởi phát đột ngột với sốt cao 390C - 400C, 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 màu gỉ sắt. Có khi nôn, trướng bụng, đau bụng. 

- Khó thở: thở nhanh, tím môi đầu chi. 

- Hội chứng nhiễm trùng: sốt cao, 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 (tỉ 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. Xquang phổi tổn thương 

không điền hình (mờ không đồng đều, giới hạn không rõ hình thùy). 

1.2. Cận lâm sàng 

- Công thức máu: số lượng bạch cầu tăng > 10 Giga/l, bạch cầu đa nhân trung 

tính tăng trên 75%. Khi số lượng bạch cầu giảm < 4,5 Giga/l: hướng tới viêm 

phổi do virus. 

- Tốc độ lắng máu tăng, CRP tăng > 0,5. 

- Sinh hóa máu: Glucose, Ure ,Creatinin , GOT ,GPT , Điện giải đồ, Khí máu 

(đánh giá tình trạng rối loạn toan kiềm, thông khí ở những bệnh nhân khó thở), 

CRPhs, Procalcitonin.    

- Cấy máu hoặc đờm có thể thấy vi khuẩn gây bệnh.        

- Xquang phổi: đốm mờ hình tam giác đỉnh ở phía rốn phổi, đáy ở phía ngoài 

hoặc các đám mờ cổ 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. 

- Nội soi phế quản : Quan sát tổn thương , bơm rửa phế quản , lấy dịch phế quản 

làm xét nghiệm . 

- Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm cho người bệnh khi 

có diễn biến bất thường hoặc hội chẩn . 

2. Chẩn đoán phân biệt: [1][3][4] 

2.1. Lao phổi 

- Tiền sử tiếp xúc với người mắc lao. 

- Ho khạc đờm kéo dài, có thể ho ra máu, sốt nhẹ về chiều, gầy sút cân. 

- X- quang phổi có tổn thương nghi lao (nốt, thâm nhiễm, hang xơ), hay gặp ở 

nửa trên (vùng hạ đòn 2 bên). Có khi không điển hình nhất là ở người suy giảm 

miễn dịch (HIV/AIDS, dùng corticoid kéo dài), …. 

- Chẩn đoán xác định: tìm thấy trực khuẩn kháng cồn, kháng toan (AFB) trong 

đờm, hoặc dịch phế quản qua soi trực tiếp, PCR – MTB dương tính, hoặc nuôi 

cấy MGIT, xét nghiệm Xpert MTB/ RIF, xét nghiệm ELISA (M.Tuberculosis 

Quantiferon). 

2.2. Nhồi máu phổi 

- Có yếu tố nguy cơ: bệnh nhân sau đẻ, sau phẫu thuật ở vùng tiểu khung, sau 

chấn thương, gãy xương, bất động lâu ngày, viêm tắc tĩnh mạch chi dưới, dùng 

thuốc tránh thai. 

- Đau ngực dữ dội, ho ra máu, khó thở, có thể có dấu hiệu sốc. 

- Điện tâm đồ có thể thấy dấu hiệu tâm phế cấp: S sâu ở D1, Q sâu ở D3, trục 

phải, block nhánh phải. 

- Khí máu có thể thấy tăng thông khí: PaO2 giảm và PaCO2 giảm. 

- D – dimer tăng cao.  

- Chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch có thể phát hiện vị trí 

nhồi máu. 

2.3. Ung thư phổi 

- Thường gặp ở người > 50 tuổi, có tiền sử nghiện thuốc lá, thuốc lào. 



 
 

 

- Ho khạc đờm lẫn máu, sút cân. 

- Xquang phổi có đám mờ. 

- Định lượng các tumor markers (NSE, Cyfra21-1, SCC, ……) 

- Chụp cắt lớp vi tính ngực, soi phế quản và sinh thiết làm giải phẫu bệnh cho 

chẩn đoán xác định. 

- Nên chú ý những trường hợp nghi ngờ hoặc sau khi điều trị hết nhiễm khuẩn 

mà tổn thương phổi không cải thiện sau 01 tháng hoặc viêm phổi tái phát cùng 

1 vị trí. 

2.4. Giãn phế quản bội nhiễm 

- Bệnh nhân có tiền sử ho khạc đờm mủ kéo dài, có sốt. Khám phổi có ran ẩm, 

ran nổ cố định.  

- Cần chụp phim cắt lớp vi tính lồng ngực độ mỏng 1mm độ phân giải cao để 

chẩn đoán xác định. 

3. Chẩn đoán nguyên nhân [2] 

- Dựa vào xét nghiệm vi sinh đờm, máu, dịch phế quản. 

- Các vi khuẩn gây viêm phổi điển hình: Streptococcus pneumonia, Hemophilus 

influenza. Kháng nguyên của S.pneumoniae trong bệnh phẩm nước tiểu, máu 

dương tính. 

- Các vi khuẩn gây viêm phổi không điển hình: Legionella pneumonia, 

Mycoplasma pneumonia, Chlamydiae pneumonia. Hiện diện của P.jiovecci 

trong đờm hay dịch rửa phế quản phế nang lấy qua nội soi phế quản, phân lập 

được Legionella pneumophilia trong bệnh phẩm đường hô hấp. Hiệu giá kháng 

thể kháng M.pneumoniae, C.pneumoniae, L.pneumoniae trong máu tăng gấp 

>= 4 lần qua 2 lần xét nghiệm. Kháng nguyên L.pneumophila trong bệnh phẩm 

nước tiểu, máu dương tính. 

- Các vi khuẩn gây viêm phổi nặng: Staphylococcus aureus, Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, vi khuẩn yếm khí. 

- Một số trường hợp do virus, nấm, ký sinh trùng (soi tươi bệnh phẩm đờm, dịch 

phế quản thấy hình ảnh bảo tử nấm). 



 
 

 

4. Chẩn đoán mức độ nặng [2] 

- Có nhiều cách đánh giá mức độ nặng của viêm phổi (thang điểm CURB-65, 

PSI, SMART –COP, …..), trong khuôn khổ bài này chúng tôi trình sử dụng 

bảng điểm CURB65. Khi lựa chọn thuốc cho điều trị, bên cạnh điểm CURB65 

còn cần cân nhắc các yếu tố khác như: bệnh mạn tính kèm theo, mức độ tổn 

thương trên phim Xquang, những yếu tố liên quan vi khuẩn học. 

+ C: rối loạn ý thức. 

+ U: urê > 7mmol/l 

+ R: tần số thở >= 30l/ph 

+ 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: điều trị ngoại trú. 

+ Viêm phổi trung bình: CURB65  = 2 điểm: điều trị tại bệnh viện. 

+ Viêm phổi nặng: CURB65 =3 – 5 điểm: điều trị tại bệnh viện (khoa ICU). 

IV. ĐIỀU TRỊ 

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 bệnh nhân, 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.[1][2][3][4][5] 

2. Điều trị 



 
 

 

2.1. Điều trị ngoại trú (CURB65: 0-1 điểm) 

- Amoxicillin 500mg-1g: uống 3 lần/ngày. 

- Hoặc clarithromycin 500mg x2 lần/ngày. 

- Hoặc amoxicilin 50mg/kg/ngày + macrolid (erythromycin 2g/ngày hoặc 

clarithromycin 500mg x 2 lần/ngày) khi nghi do vi khuẩn không điển hình. 

- Hoặc có thể dùng  - lactam/ức chế men  - lactamase (amoxicilin – clavulanat, 

Amoxicillin + Sulbactam) kết hợp với một thuốc nhóm macrolid (clindamycin: 

500mg x 2 lần/ngày hoặc azithromycin 500mg/ngày). 

- Hoặc dùng nhóm cephalosporin hoặc kết hợp với một thuốc nhóm macrolid. 

- Đảm bảo cân bằng nước - điện giải và thăng bằng kiềm - toan.[1][2][3][4][5] 

2.2. Điều trị viêm phổi trung bình (CURB65 = 2 điểm) 

- Kháng sinh: 

+ Amoxicilin - acid clavulanic: 1g x3 lần/ngày (uống) kết hợp với một thuốc 

nhóm macrolid (clindamycin: 500mg x 2 lần/ngày hoặc azithromycin 

500mg/n8gày). 

+ Nếu không uống được: amoxicilin - acid clavulanic: 1g x 3 lần/ngày (tiêm 

tĩnh mạch) kết hợp với một thuốc nhóm macrolid dùng theo đường tĩnh mạch 

(clindamycin: 500mg x 2 lần/ngày hoặc azithromycin 500mg/ngày). 

+ Hoặc levofloxacin 500 mg/ngày hoặc moxifloxaxin 400mg/ngày. 

- Đảm bảo cân bằng nước - điện giải và thăng bằng kiềm - toan. 

- Dùng thuốc hạ sốt khi nhiệt độ > 38,50C.[1][2][3][4][5] 

2.3. Điều trị viêm phổi nặng (CURB65 = 3-5 điểm) 

- Kháng sinh: 

+ Kết hợp amoxillin - acid clavulanic 1 g/lần x 3 lần/ngày (tiêm tĩnh mạch) kết 

hợp thêm: clarithromycin 500mg (tiêm tĩnh mạch 2 lần/ngày) hoặc 

levofloxacin 500mg/ngày. 

+ Hoặc Cephalosporin thế hệ 3, 4  ( cefoperasol, ceftriaxon, ceftazidim, 

cefepime… liều 2 – 4 g/ngày)kết hợp với macrolld hoặc aminoglycosid hoặc 

fluoroquinolon (levofloxacin 0,5 – 0,75 g/ngày, moxifloxacin 400mg/ngày). 



 
 

 

+ Cephalosporin thế hệ 3, 4  ( cefoperazol, ceftriaxon, ceftazidim, 

cefepime…liều 3 – 6g/ ngày) hoặc Imipenem 2 – 4 g/ngày kết hợp với 

Colistin 2000.000 – 6000.000 UI/ ngày  

+ Xem xét thay đổi kháng sinh tùy theo diễn biến lâm sàng và kháng sinh đồ 

nếu có. 

- Thở oxy, thông khí nhân tạo nếu cần, đảm bảo huyết động, điều trị các biến 

chứng nếu có.[1][2][3][4][5] 

3. Điều trị một số viêm phổi đặc biệt[1][2][3][4][5] 

3.1. Viêm phổi do Pseudomonas aeruginosa 

- Cephalosporin thế hệ 3, 4  ( cefoperazol, ceftriaxone, ceftazidim, cefepime…)  

liều 3 – 6 g/ ngày+ gentamicin hoặc tobramycine hoặc amikacin với liều 15 

mg/kg hoặc Colistin với liều 2000.000 UI – 6000.000 UI 

- Liệu pháp thay thế:  

+ Ciprofloxacin 500mg x 2 lần/ngày  ( hoặc levofloxacin, moxifloxacin) + 

piperacilin 4g x 3 lần/ngày + gentamicin hoặc tobramycin hoặc amikacin với 

liều 15 mg/kg/ngày. 

+ Colistin 2000.000 – 6000.000 UI/ ngày kết hợp Cephalosporin thế hệ 3, 4  ( 

cefoperazol, ceftriaxon, ceftazidim, cefepime…liều 3 – 6g/ ngày) hoặc 

Imipenem 2 – 4 g/ngày. 

3.2. Viêm phổi do Legionella 

Clarithromycin 0,5g x 2 lần/ngày ± rifampicin 0,6g x 1-2 lần/ngày x 14-21 

ngày. Hoặc fluoroquinolon (ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, 

moxifloxacin). 

3.3. Viêm phổi do tụ cầu vàng 

- Tụ cầu vàng nhạy cảm với methicillin: oxacilin 1g x 2 lần/ngày ± rifampicin 

0,6g x 1- 2 lần/ngày. 

- Viêm phổi do tụ cầu vàng kháng với methicillin: vancomycine 1 g x 2 lần/ngày. 

- Colistin 2000.000 – 6000.000 UI/ ngày kết hợp Cephalosporin thế hệ 3, 4  ( 

cefoperasol, ceftriaxon, ceftazidim, cefepime…liều 3 – 6g/ ngày) hoặc 



 
 

 

Imipenem    2 – 4 g/ngày 

- Sử dụng kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ (khi đã có kháng sinh đồ) 

3.4. Viêm phổi do virus cúm 

- Điều trị triệu chứng là chính: hạ sốt, giảm đau. 

- Tamiflu 75mg x 2 viên/ngày uống chia 2 lần. Trường hợp nặng có thể dùng liều 

gấp đôi. 

- Dùng kháng sinh khi có biểu hiện bội nhiễm vi khuẩn. 

3.5. Một số viêm phổi khác 

- Do nấm: dùng một số thuốc chống nấm như: amphotericin B, itraconazol. 

- Pneumocystis carinii:cotrimoxazol+sulfamethoxazon 480mg x 2-4 viên/ngày. 

- Do amíp: Metronidazol 0,5g x 3 lọ/ngày truyền tĩnh mạch chia 3 lần.  

4. Theo dõi, đánh giá 

Đánh giá tiến triển lâm sàng, đáp ứng điều trị của bệnh nhân sau 48-72h: 

- Các trường hợp bệnh nhân đáp ứng chậm do yếu tố cơ địa của bệnh nhân, có 

nhiều bệnh đồng mắc (tuổi cao, bệnh đồng mắc: COPD, suy tim,…): tiếp tục 

điều trị theo phác đồ đang dùng, làm lại xét nghiệm vi sinh (cấy đờm, cấy máu, 

làm kháng sinh đồ), đánh giá các bilan viêm (CRP, Procalcitonin, VSS, công 

thức máu đánh giá số lượng bạch cầu), làm các xét nghiệm sinh hóa máu (chức 

năng gan thận, khí máu). 

- Với các trường hợp bệnh nhân đáp ứng với phác đồ hiện tại: tiến hành kiểm tra 

chức năng gan thận (nhất là trong các trường hợp sử dụng kháng sinh nhóm 

Aminoglycosid, nên đánh giá 1-2 lần/ tuần), các bilan viêm (CRP, 

Procalcitonin, công thức máu), điều chỉnh kháng sinh theo kháng sinh đồ, với 

các trường hợp bệnh nhân đáp ứng tốt, lâm sàng cải thiện, cân nhắc liệu pháp 

xuống thang (giảm liều, giảm bậc, chuyển đổi kháng sinh đường tiêm sang 

đường uống). 

5. Tiêu chuẩn ra viện 

Cho bệnh nhân ra viện khi: 

- Tình trạng viêm phổi thuyên giảm và ổn định (triệu chứng cơ năng và toàn thân 



 
 

 

tốt lên, không sốt hai lần kiểm tra cách nhau 8 giờ), CRP và BC máu giảm, có 

thể chuyển thuốc uống. 

- Không có các bệnh kèm theo nặng cần theo dõi. 

- Không có các biến chứng nặng cần theo dõi. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Biến chứng tại phổi: tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất, bệnh lan rộng ra 2 

hay nhiều thùy phổi, áp xe phổi,… 

- Biến chứng ngoài phổi: tràn dịch màng phổi, tràn mủ màng phổi, viêm màng 

ngoài tim,… 

- Biến chứng nhiễm khuẩn thứ phát xa hơn: viêm nội tâm mạc do phế cầu, viêm 

khớp do vi khuẩn, viêm màng não, viêm phúc mạc, viêm tai xương chũm,… 

- Biến chứng tim mạch: nhịp tim nhanh, suy tim, sốc, … 

- Biến chứng tiêu hóa: biểu hiện vàng da, vàng mắt  do suy gan vì thiếu oxy và 

tan huyết ở nơi tổ chức phổi bị viêm. 

- Biến chứng thần kinh: vật vã, mê sảng ở người nghiện rượu hoặc người già.[1] 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Điều trị tốt các ổ nhiễm trùng vùng tai mũi họng, răng hàm mặt.  

- Tiêm phòng vaccine cúm mỗi năm 1 lần, phòng phế cầu 5 năm 1 lần cho những 

trường hợp 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.[1] 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Chỉ định nhập viện khi có từ 2 hoặc hơn các yếu tố sau: 

- Nhịp thở > 30 l/ph, hoặc hơn 10 l/ph so với nhịp thở bình thường của bệnh 

nhân. 

- Nhịp tim > 100 l/ph 

- SpO2 <90% ở điều kiện khí phòng 

- Huyết áp tâm thu < 90mmHg, giảm 20mmHg so với huyết áp nền của bệnh 

nhân. 



 
 

 

- Khó thở cần thở oxy 3l/ph 

- Chưa kiểm soát được các bệnh đồng mắc: 

+ COPD chưa được kiểm soát 

+ Suy tim chưa được kiểm soát 

+ ĐTĐ chưa được kiểm soát 

- Rối loạn ý thức: 

+ Lơ mơ 

+ Kích thích  

- Bệnh nhân không có điều kiện chăm sóc theo dõi ngoại trú: 

+ Không có khả năng tự ăn uống 

+ Không thể theo dõi toàn trạng, tình trạng khó thở 

+ Khó khăn trong việc tuân thủ dùng thuốc 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT Mã ICD Tên bệnh Ghi chú 

1 J12 Viêm phổi do virus chưa được phân loại nơi khác  



 
 

 

2 J15 Viêm phổi do virus chưa được phân loại nơi khác  

3 J13 Viêm phổi do Streptococcus pneumoniae  

4 J14 Viêm phổi do Haemophilus influenzae   

5 J15.0 Viêm phổi do Klebsiella pneumoniae  

6 J15.1 Viêm phổi do Pseudomonas  

7 J15.2 Viêm phổi do tụ cầu Staphylococcus  

8 J15.6 Viêm phổi do các vi khuẩn Gram âm hiếu khí 

khác 

 

9 J16.8 Viêm phổi do tác nhân nhiễm khuẩn khác  

10 J18 Viêm phổi, tác nhân không xác định  

11 J18.0 Viêm phế quản phổi, không phân loại  

12 J18.9 Viêm phổi không phân loại  

13 J18.1 Viêm phổi thùy không phân loại  

Ngoài ra còn các mã bệnh kèm theo khác trong trường hợp bệnh nhân có các 

bệnh lý kèm theo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI 

 

I. ĐẠI CƯƠNG VÀ ĐỊNH NGHĨA 

- Màng phổi gồm lá thành và lá tạng, khoảng cách giữa 2 lá là một khoang ảo 

gọi là khoang màng phổi. Bình thường trong mỗi khoang màng phổi có từ 7ml 

đến 14ml dịch để hai lá trượt lên nhau dễ dàng, dịch này được tiết ra từ lá thành, 

rồi hấp thu trở lại bởi lá tạng màng phổi. Trong trường hợp bệnh lý làm tích 

đọng dịch trong khoang màng phổi gây tràn dịch màng phổi. (Ngô Quý Châu, 

Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 

2012)  

- Tràn dịch màng phổi là một hội chứng do nhiều nguyên nhân khác nhau gây 

nên, chẩn đoán xác định tràn dịch màng phổi không khó tuy nhiên đôi khi gặp 

khó khăn khi chẩn đoán nguyên nhân, một số trường hợp tràn dịch màng phổi 

không tìm được nguyên nhân mặc dù đã làm các thăm dò chẩn đoán. 

II. NGUYÊN NHÂN  

1. Dịch thấm: (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, 2012) 

- Hội chứng thận hư, suy thận mạn: xét nghiệm chức năng thận, nước tiểu, 

protein niệu 24h, mỡ máu (cholesterol, triglcerid), siêu âm ổ bụng đánh giá hình 

thái, cấu trúc 2 thận. 

- Xơ gan cổ trướng: tiền sử xơ gan, nghiện rượu, viêm gan virus, các xét nghiệm 

phục vụ chẩn đoán (Đông máu cơ bản, bilirubin trực tiếp, gián tiếp, protein, 

albumin, GGT, siêu âm ổ bụng đánh giá nhu mô gan, dịch ổ bụng, ……) 

- Suy tim trái không hồi phục: siêu âm doppler tim, xét nghiệm NT-proBNP, 

men tim (CK, CK-MB, Troponin T), điện tâm đồ. 

- Thẩm phân phúc mạc. 

- Suy giáp: xét nghiệm hormon giáp (TSH, T3, FT3, T4, FT4), siêu âm tuyến 

giáp. 

- Hội chứng Demon-Meigs: siêu âm ổ bụng hoặc CT  ổ bụng phát hiện u nang 

buồng trứng. 



 
 

 

- Suy dinh dưỡng: lâm sàng bệnh nhân thể trạng suy kiệt, xét nghiệm protein, 

albumin thấp dưới ngưỡng bình thường. 

2. Dịch tiết: (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, 2012) 

- Do lao. 

- Do ung thư. 

- Do nhiễm trùng phổi và màng phổi (vi khuẩn, nấm, vi rút, kí sinh trùng như 

amíp, sán lá phổi, sán lá gan lớn,...). 

- Do nghẽn tắc động mạch phổi. 

- Do các bệnh hệ thống (Lupus, viêm khớp dạng thấp….) 

3. Tràn dịch màng phổi dịch màu máu 

Dịch có màu đỏ máu, hemoglobin dịch màng phổi/ hemoglobin máu < 0.5. 

(Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, 2012) 

- Ung thư màng phổi, ung thư di căn đến màng phổi. 

- Lao màng phổi. 

4. Tràn máu màng phổi 

Tỉ lệ hemoglobin dịch màng phổi/ hemoglobin máu >0,5 hoặc số lượng hồng 

cầu dịch màng phổi > 106/ml. (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh 

hô hấp, 2012) 

- Do chấn thương lồng ngực. 

- Ung thư màng phổi, ung thư di căn tới màng phổi. 

- Tai biến của các thủ thuật thăm dò màng phổi: chọc dò màng phổi, sinh thiết 

màng phổi,... 

- Vỡ phình tách động mạch chủ ngực. 

- Do chấn thương lồng ngực. 

- Phẫu thuật lồng ngực gây lỗ rò ống ngực - màng phổi. 

- Viêm bạch mạch do lao, giun chỉ. 

- Do ung thư hệ lympho hoặc ung thư phế quản di căn. 

Các nguyên nhân TDMP thường gặp trên lâm sàng bao gồm: (Bộ Y Tế, 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, 2012): 



 
 

 

+ Lao màng phổi: test tuberculin, AFB (đờm, dịch màng phổi), vi khuẩn lao 

mọc trên môi trường nuôi cấy BACTEC, MGIT, sinh thiết màng phổi mù 

hoặc nội soi màng phổi làm giải phẫu bệnh thấy hình ảnh tổn thương nang 

lao điển hình, PCR lao (dịch màng phổi) dương tính, ADA, INF-gamma dịch 

màng phổi tăng cao, Cell-block,…. 

+ Viêm phổi - màng phổi. 

+ Suy tim sung huyết. 

+ Ung thư: xét nghiệm dịch màng phổi có tế bào bất thường về hình thái và 

cấu trúc, Cell-block, Tumor marker tăng cao, ngoài ra còn có thể chụp CLVT 

lồng ngực có tiêm thuốc cản quang chẩn đoán (u màng phổi nguyên phát hay 

di căn màng phổi,..). 

+ Xơ gan. 

+ Suy thận. 

Xét nghiệm Dịch thấm Dịch tiết 

Protein < 30g/l > 30g/l. 

Protein dịch màng phổi/máu <0,5 >0,5 

Tỉ trọng 1014 1016 

LDH (lactic dehydrogenase) < 200UI > 200UI 

LDH dịch màng phổi/ LDH 

huyết thanh 
<0,6 >0,6 

Hồng cầu < 10.000/mm3 > 10.000 

Bạch cầu <1.000/mm3 >1.000/mm3 

Thành phần 

>50% 

Lymphobào 

> 50% lympho bào (lao, 

u) > 50% bạch cầu đoạn 

(viêm cấp) 

pH >7,3 <7,3 

Glucose Bằngởmẫu máu Thấp hơn ở máu 

Amylase  >5000đv/l (viêm tụy) 



 
 

 

Lưu ý: bệnh nhân được chẩn đoán tràn dịch màng phổi dịch tiết khi có ít 

nhất một tiêu chuẩn phù hợp với dịch tiết 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, 

2012) 

- Bệnh nhân có thể có đau ngực sườn lưng, đau tăng lên khi hít thở sâu, ho khan 

khi thay đổi tư thế, khó thở xuất hiện và ngày một tăng khi lượng dịch nhiều. 

- Hội chứng 3 giảm: gõ đục, rung thanh mất, rì rào phế nang mất. 

- Hình ảnh phim Xquang phổi chuẩn: TDMP số lượng ít chỉ thấy góc sườn hoành 

tù, sớm nhất là góc sườn hoành phía sau trên phim nghiêng. TDMP trung bình 

thấy hình mờ đậm, đồng đều, ở 1/3 dưới phế trường, có thể thấy đường cong 

mà phía lõm quay lên trên (đường cong Damoiseau). TDMP nhiều: mờ đều quá 

1/2 phổi, đẩy tim sang bên đổi diện. 

- Siêu âm màng phổi: có dịch trong khoang màng phổi, ngoài ra còn giúp đánh 

giá các tổn thương kèm theo như: dày màng phổi, khối ở màng phổi, tình trạng 

dịch (đồng nhất hay không, vách hóa,…). 

- Trong trường hợp tràn dịch màng phổi khu trú cần kết hợp siêu âm hoặc chụp 

cắt lớp vi tính để xác định vị trí. 

- Chọc dò màng phổi có dịch: tiêu chuẩn vàng. 

- Cận lâm sàng:  

+ Công thức máu , Đông máu cơ bản, HIV, viêm gan B, C (test nhanh hoặc 

ELISA) để chuẩn bị cho quá trình chọc hút dịch . 

+ Kiểm tra chức năng gan thận ( Ure ,cre , Got ,Gpt ,protein ,albumin….), 

LDH, Triglycerid,… trước khi điều trị. 

+ Nếu có dấu hiệu nhiễm trùng ,nhiễm độc , ho đờm thì cần lấy đờm  làm thêm 

xét nghiệm (AFB, nuôi cấy nếu tìm thấy VK cần làm KSĐ). 

+ Chụp XQ lồng ngực. 

+ Siêu âm màng phổi để xác định lượng dịch màng phổi, tình trạng vách hóa 

và vị trí chọc dò dịch màng phổi.  



 
 

 

+ Nếu chọc hút được dịch màng phổi cần làm thêm xét nghiệm dịch màng phổi 

( Protein ,rivalta ,xét nghiệm tế bào học, xét nghiệm GPB, PCR lao, LDH, 

triglycerid). 

+ 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 

2. Chẩn đoán nguyên nhân (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang 

Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị bệnh hô hấp, 2012) 

2.1. Dịch thấm 

- Hội chứng thận hư, suy thận mạn: xét nghiệm chức năng thận, nước tiểu, 

protein niệu 24h, mỡ máu (cholesterol, triglcerid), siêu âm ổ bụng đánh giá hình 

thái, cấu trúc 2 thận. 

- Xơ gan cổ trướng: tiền sử xơ gan, nghiện rượu, viêm gan virus, các xét nghiệm 

phục vụ chẩn đoán (Đông máu cơ bản, bilirubin trực tiếp, gián tiếp, protein, 

albumin, GGT, siêu âm ổ bụng đánh giá nhu mô gan, dịch ổ bụng, ……) 

- Suy tim trái không hồi phục: siêu âm doppler tim, xét nghiệm NT-proBNP, 

men tim (CK, CK-MB, Troponin T), điện tâm đồ. 

- Thẩm phân phúc mạc. 

- Suy giáp: xét nghiệm hormon giáp (TSH, T3, FT3, T4, FT4), siêu âm tuyến 

giáp. 

- Hội chứng Demon-Meigs: siêu âm ổ bụng hoặc CT  ổ bụng phát hiện u nang 

buồng trứng. 

- Suy dinh dưỡng: lâm sàng bệnh nhân thể trạng suy kiệt, xét nghiệm protein, 

albumin thấp dưới ngưỡng bình thường. 

2.2. Dịch tiết 

- Do lao. 

- Do ung thư. 

- Do nhiễm trùng phổi và màng phổi (vi khuẩn, nấm, vi rút, kí sinh trùng như 

amíp, sán lá phổi, sán lá gan lớn,...). 



 
 

 

- Do nghẽn tắc động mạch phổi. 

- Do các bệnh hệ thống (Lupus, viêm khớp dạng thấp….) 

2.3. Tràn dịch màng phổi dịch màu máu 

Dịch có màu đỏ máu, hemoglobin dịch màng phổi/ hemoglobin máu < 0.5. 

- Ung thư màng phổi, ung thư di căn đến màng phổi. 

- Lao màng phổi. 

2.4. Tràn máu màng phổi 

Tỉ lệ hemoglobin dịch màng phổi/ hemoglobin máu > 0,5 hoặc số lượng hồng cầu 

dịch màng phổi > 106/ml. 

- Do chấn thương lồng ngực. 

- Ung thư màng phổi, ung thư di căn tới màng phổi. 

- Tai biến của các thủ thuật thăm dò màng phổi: chọc dò màng phổi, sinh thiết 

màng phổi,... 

- Vỡ phình tách động mạch chủ ngực. 

- Bệnh Rendu Osler. 

2.5. Tràn dưỡng trấp màng phổi (chylothorax) 

Dịch màng phổi trắng như sữa, tái phát rất nhanh, soi vi thể thấy những giọt 

mỡ. Mỡ toàn phần của dịch màng phổi 1-4g/100ml.Triglycerid dịch màng phổi 

>110mg%. 

- Do chấn thương lồng ngực. 

- Phẫu thuật lồng ngực gây lỗ rò ống ngực - màng phổi. 

- Viêm bạch mạch do lao, giun chỉ. 

- Do ung thư hệ lympho hoặc ung thư phế quản di căn. 

Các nguyên nhân TDMP thường gặp trên lâm sàng: 

- Lao màng phổi: test tuberculin, AFB (đờm, dịch màng phổi), vi khuẩn lao mọc 

trên môi trường nuôi cấy BACTEC, MGIT, sinh thiết màng phổi mù hoặc nội 

soi màng phổi làm giải phẫu bệnh thấy hình ảnh tổn thương nang lao điển hình, 

PCR lao (dịch màng phổi) dương tính, ADA, INF-gamma dịch màng phổi tăng 

cao, Cell-block,…. 



 
 

 

- Viêm phổi - màng phổi. 

- Suy tim sung huyết. 

- Ung thư: xét nghiệm dịch màng phổi có tế bào bất thường về hình thái và cấu 

trúc, Cell-block, Tumor marker tăng cao, ngoài ra còn có thể chụp CLVT lồng 

ngực có tiêm thuốc cản quang chẩn đoán (u màng phổi nguyên phát hay di căn 

màng phổi,..). 

3. Chẩn đoán phân biệt 

- Viêm phổi: Viêm phổi dưới màng (vùng viêm sát màng phổi) có phản ứng 

màng phổi, có ít dịch thường rút đi nhanh. (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, 

Phạm Quang Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

- Viêm màng phổi dày dính: Calci hóa màng phổi. Cần hỏi kỹ về tiền sử, thường 

trước đó có tràn dịch màng phổi do lao, hoặc viêm màng phổi mủ đã được điều 

trị khỏi. Chọc dò không có dịch. (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm 

Quang Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

- Xẹp phổi: Xẹp phổi trên hình ảnh X- Quang trung thất do bị co kéo về bên xẹp, 

tuy vậy 1 số trường hợp xẹp phổi do ung thư phế quản- phổi có tràn dịch màng 

phổi do di căn. (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & 

Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

- Áp xe dưới cơ hoành: Áp xe gan đẩy cơ hoành lên cao có khi một chỗ của vòm 

hoành đẩy lên rất cao. Cần bơm hơi ổ bụng để tách cơ hoành ra khỏi gan. Trên 

Xquang thấy liềm hơi liên tục. (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang 

Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị 

- Chọc dịch màng phổi, xét nghiệm dịch màng phổi, từ đó tìm nguyên nhân gây 

nên tràn dịch, có phác đồ điều trị đúng và kịp thời 

- Với những trường hợp tràn dịch lượng nhiều, ảnh hưởng đến chức năng hô hấp 

của bệnh nhân, cần chọc tháo dịch màng phổi, số lượng không quá 1 lít. 

2. Điều trị TDMP dịch thấm (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang 



 
 

 

Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị bệnh hô hấp, 2012)[3] (Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc Anh, 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, 2018) 

Điều trị bệnh nguyên phát, một số trường hợp TDMP quá nhiều gây khó thở 

thì chọc hút. 

3. Điều trị TDMP dịch tiết (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang 

Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị bệnh hô hấp, 2012)[3] (Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc Anh, 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, 2018) 

- Điều trị triệu chứng: TDMP nhiều có suy hô hấp: thở oxy, chọc tháo dần chia 

làm nhiều lần, mỗi lần ≤ 1 lít. Phục hồi chức năng hô hấp sớm và kéo dài. 

- TDMP nhiều, tái phát nhanh do ung thư: gây dính màng phổi bằng bột talc, 

Povidone iodine, ... Không gây dính khi tràn dịch mà phổi không nở được hoàn 

toàn (như trong xẹp phổi), hay có kèm theo tràn dịch màng ngoài tim. 

- Điều trị căn nguyên. 

- Tràn dịch màng phổi do nhiễm khuẩn phổi màng phổi:  

+ Chọc tháo, mở màng phổi dẫn lưu sớm, kết hợp bơm rửa hàng ngày với natrl 

clorua 0,9%. 

+ Trường hợp tràn mủ màng phổi khu trú, đã vách hóa: cần tiến hành mở màng 

phồi dưới hướng dẫn của siêu âm màng phổi hoặc chụp cắt lớp vi tính lồng 

ngực. 

+ Kháng sinh: dùng trong 4-6 tuần. 

- Đường tiêm tĩnh mạch, liều cao, thích hợp với các vi khuẩn gây bệnh trong các 

trường hợp viêm màng phổi do vi khuẩn, dùng ít nhất 2 kháng sinh. 

- Lúc đầu khi chưa có kháng sinh đồ nên dùng kháng sinh có tác dụng với vi 

khuẩn kị khí, liên cầu, phế cầu và các trực khuẩn Gram (-): amoxicllin + acid 

clavulanic 3-6g/ngày hoặc Cephalosporin thế hệ 3: Ceftazidim, Ceftriaxone... : 

3-6g/ngày; dùng kết hợp với gentamicin 3-5mg/kg/ngày tiêm bắp 1 lần hoặc 

amikacin 15mg/kg/ngày tiêm bắp 1 lần. 



 
 

 

- Nếu không có điều kiện có thể dùng penicilin liều cao (20-50 triệu đơn vị/ngày 

tùy theo cân nặng). 

- Nếudị ứng với penicilin thì dùng Clindamycin. 

- Thay đổi thuốc theo diễn biến lâm sàng và kết quả kháng sinh đồ. 

- Điều trị các bệnh toàn thân, các ổ nhiễm trùng nguyên phát. 

- Điều trị tràn dịch màng phổi do lao: dùng thuốc điều trị đặc hiệu, liều lượng 

tùy theo trường hợp và tình trạng bệnh nhân.  

- Phục hồi chức năng: tập thở, thổi bóng, tập các động tác làm giãn nở lồng ngực 

bên bị bệnh sớm và kéo dài. 

- Điều trị TDMP do các căn nguyên khác: 

+ Tùy theo căn nguyên. 

+ Trong tràn dưỡng chấp màng phổi, ngoài trường hợp can thiệp ngoại khoa 

được thì việc điều trị chủ yếu là chế độ ăn hạn chế lipid. 

- Điều trị ngoại khoa: 

+ Phẫu thuật bóc màng phổi, ổ cặn mồng phổi trong trường hợp viêm dày màng 

phổi sau một tháng điều trị nội khoa tích cực không giải quyết được. 

+ Cắt bỏ u nang buồng trứng trong hội chứng Demon-Meigs. 

+ Lấy dị vật như mảnh đạn nằm cạnh màng phổi. 

+ Thắt ống ngực trong trường hợp tràn dưỡng chấp màng phổi do vỡ, tắc ống 

ngực. 

4. Theo dõi và đánh giá 

- Theo dõi biến chứng của thủ thuật chọc hút dịch màng phổi, sinh thiết màng 

phổi:  

+ Chụp Xquang ngực thẳng: đánh giá biến chứng tràn khí màng phổi. 

+ Làm lại  công thức máu, siêu âm màng phổi đánh giá tình trạng màng phổi 

trong trường hợp nghi ngờ có biến chứng tràn màu màng phổi. 

- Siêu âm đánh giá lượng dịch màng phổi: thường với những trường hợp tràn 

dịch màng phổi dịch thấm do suy tim, suy thận,…. Dịch màng phổi sẽ hết sau 

khoảng <2 tháng, khi điều trị các bệnh nguyên nhân ổn định. Ngoài ra cũng có 



 
 

 

thể đánh giá tình trạng vách hóa, vôi hóa, ổ cặn màng phổi bằng siêu âm hoặc 

CT lồng ngực. 

- Xét nghiệm đánh giá marker viêm (CRP, VSS, Procalcitonin, công thức bạch 

cầu,…), trong các trường hợp tràn dịch màng phổi do nguyên nhân nhiễm 

khuẩn sau thời gian điều trị kháng sinh. Xét nghiệm chức năng gan thận định 

kỳ (ure, creatinine, điện giải đồ, GOT, GPT, Bilirubin toàn phần, trực tiếp,…) 

với các trường hợp bệnh nhân tràn dịch màng phổi do lao được chỉ định dùng 

thuốc chống lao. 

5. Tiêu chuẩn ra viện 

Tùy theo từng nguyên nhân: bệnh nhân ra viện khi đỡ khó thở, các triệu 

chứng lâm sàng ổn định (>=48 giờ), lượng dịch màng phổi giảm nhiều không gây 

khó chịu nhiều cho bệnh nhân (siêu âm màng phổi lượng dịch giảm), kiểm soát 

được các bệnh lý nền, có thể chuyển sang phác đồ dùng thuốc uống tại nhà (ví dụ 

trong tràn dịch màng phổi nguyên nhân do lao,…) 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Tùy theo nguyên nhân 

- Do vi khuẩn thường khỏi hẳn. 

- Do lao tiến triển chậm,dễ để lại di chứng dày dính màng phổi. 

- Tràn mủ màng phổi thường để lại di chứng dày dính màng phổi. 

- Tràn dịch dưỡng chấp tiến triển nhanh, bệnh nhân rất chóng suy kiệt. 

- Tràn dịch màng phổi do nguyên nhân ung thư, dịch thường tái phát nhanh. (Ngô 

Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh 

học nội khoa, 2012) 

VI. PHÒNG BỆNH 

Nhằm hạn chế biến chứng dày dính màng phổi sau tràn dịch làm ảnh hưởng 

đến chức năng hô hấp, hướng dẫn người bệnh tập phục hồi chức năng sớm: tập 

thở, thồi bóng, tập các động tác làm giãn nở lồng ngực bên bị bệnh sớm và kéo 

dài.[3] 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 



 
 

 

Trong tất cả các trường hợp, khi phát hiện tràn dịch màng phổi, đều cần nhập 

viện để tìm nguyên nhân gây tràn dịch màng phổi. 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT Mã ICD Tên bệnh Ghi chú 

1 J90  Tràn dịch màng phổi, không phân loại nơi khác  

2 J91  Tràn dịch màng phổi trong bệnh phân loại nơi 

khác 

 

3 J94  Các bệnh màng phổi khác  

4 J94.0  Tràn dịch dưỡng chấp  

5 J94.2  Tràn máu màng phổi  

6 J94.8  Các bệnh màng phổi xác định khác  

7 J94.9  Bệnh màng phổi, không phân loại  

 Ngoài ra còn các mã bệnh kèm theo khác trong trường hợp bệnh nhân có các 

bệnh lý kèm theo 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

ÁP XE PHỔI (J85.1) 

 

I. KHÁI NIỆM 

Áp xe phổi là ổ mủ trong một vùng phổi hoại tử thành hang cấp tính hoặc 

mạn tính, nguyên phát hoặc thứ phát do vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng, không 

bao gồm vi khuẩn lao. (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & 

Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

II. NGUYÊN NHÂN 

1. Viêm nhiễm hoại tử (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, 

& Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) (Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc 

Anh, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, 2018) 

- Do vi khuẩn sinh mủ: Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, 

Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia Coli, 

Proteus miraculis, Bacteroides sp, Actinomyces, Fusobacterium và những 

Cocci yếm khí khác, Nocardia.  

- Nấm: Aspergillus, Candida Albicans. 

- Ký sinh trùng: Amip, sán lá phổi. 

2. Ổ nhồi máu phổi (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & 

Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) (Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc 

Anh, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, 2018) 

- Tắc mạch phổi.  

- Tắc mạch nhiễm khuẩn (do các vi khuẩn yếm khí, tụ cầu, nấm candida). 

- Viêm mạch máu (viêm nút quanh động mạch, bệnh u hạt). 

3. Nguyên nhân khác (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & 

Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) (Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc 

Anh, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, 2018) 

- Kén phế quản bội nhiễm. 

- Tổn thương hoại tử trong bệnh bụi phổi. 

4. Yếu tố thuận lợi (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & 



 
 

 

Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) (Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc 

Anh, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, 2018) 

- Chấn thương lồng ngực có mảnh đạn, dị vật trong phổi. 

- Sau gây mê đặt nội khí quản, mở khí quản, thở máy. 

- Sau phẫu thuật vùng tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Cơ địa mắc một số bệnh mạn tính: đái tháo đường, suy mòn, bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính, giãn phế quản, dùng Corticoid và các thuốc ức chế miễn dịch. 

- Nghiện rượu, nghiện thuốc lá. 

- Lưu catheter tĩnh mạch trung tâm dài ngày. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định  

1.1. Triệu chứng lâm sàng (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang 

Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) (Ngô Quý Châu & Nguyễn 

Quốc Anh, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, 2018) (Bộ Y Tế, 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, 2012) 

- Sốt: 38.3oC – 39 oC hoặc cao hơn, có thể kèm rét run hoặc không. 

- Đau ngực bên tổn thương, có thể có đau bụng ở những bệnh nhân 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 thể có trường hợp 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 nổ, ran ẩm, ran ngáy, có khi thấy hội chứng 

hang, hội chứng đông đặc. Nếu có biến chứng tràn mủ màng phổi thì có dấu 

hiệu tràn dịch màng phổi hoặc tràn dịch - tràn khí màng phổi. 

1.2. Cận lâm sàng để chẩn đoán, điều trị, tiên lượng 

- Xét nghiệm huyết học:  

+ Công thức máu, máu lắng: thường thấy số lượng bạch cầu >10G/l, tốc độ 



 
 

 

máu lắng tăng. 

+ Đông máu cơ bản (PT, APTT, Fibrinogen), HIV, viêm gan B, C (test nhanh 

hoặc ELISA): đánh giá tình trạng đông cầm máu trong các trường hợp bệnh 

nhân có ho máu, phục vụ thủ thuật trong nội soi phế quản, sinh thiết trong 

các trường hợp nghi ngờ cần loại trừ nguyên nhân ác tính. 

- Sinh hóa máu: glucose, ure, creatinine, điện giải đồ (Na+,K+, Cl-), Albumin, 

protein) : Đánh giá chức năng gan thận phục vụ điều trị và loại trừ các bệnh 

kết hợp. Các marker viêm: CRP, CRP-hs, Procalcitonin. 

- Khí máu: đánh giá tình trạng oxy máu, rối loạn toan kiềm. 

- Xét nghiệm đờm: AFB, nuôi cấy làm kháng sinh đồ 

- Cấy máu: khi nghi ngờ nhiễm khuẩn huyết 

- Điện tâm đồ: Khi bệnh nhân có biểu hiện bệnh lý tim mạch kèm theo 

- X-quang phổi chuẩn: có ổ áp xe 

- Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực cho phép xác định kích thước và vị trí giải 

phẫu của ổ áp xe phổi, các tổn thương phối hợp khác. 

- Nội soi phế quản: Đánh giá tổn thương trong lòng phế quản, bơm rửa mủ phế 

quản nhuộm soi, nuôi cấy làm kháng sinh đồ 

- 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 kèm theo theo phác đồ của bệnh đó 

2. Chẩn đoán phân biệt (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, 

& Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) (Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc 

Anh, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, 2018) (Bộ Y Tế, Hướng 

dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, 2012) 

2.1. Ung thư phổi áp xe hoá 

-  Lâm sàng: Bệnh nhân thường > 45 tuổi, có tiền sử nghiện thuốc lá, thuốc lào. 

Ngoài ra còn có thể thấy các triệu chứng khác như nuốt nghẹn, nói khàn, móng 

tay khum, ngón dùi trống, phù áo khoác... 



 
 

 

-  Cận lâm sàng: Trên phim X Quang phổi thấy thành hang dầy, xung quanh có 

các tua gai, trong lòng áp xe lồi lõm mấp mô, ít khi có mức nước ngang. 

-  Chụp CLVT lồng ngực có tiêm thuốc cản quang: đánh giá kích thước, vị trí 

giải phẫu ổ áp xe, tổn thương phối hợp.  

-  Xét nghiệm Tumor markers: NSE, Cyfra 21-1, SCC,… 

2.2. Kén hơi phổi bội nhiễm 

Biểu hiện lâm sàng giống áp xe phổi, trên phim chụp X quang phổi, thành 

kén mỏng <1 mm và sau khi điều trị thì kén hơi vẫn còn tồn tại. 

2.3. Giãn phế quản hình túi cục bộ 

Tiền sử ho, khạc đờm, có khi ho ra máu kéo dài nhiều năm, nghe phổi có 

ran ẩm, ran nổ tồn tại lâu. Hình X quang phổi có nhiều ổ sáng xen kẽ vùng mờ 

không đều, chụp cắt lớp vi tính lồng ngực lớp mỏng 1mm hoặc chụp phế quản 

cản quang giúp phân biệt rõ. 

2.4. Lao hang 

Lao phổi thường tiến triển từ từ với toàn trạng gầy sút suy sụp, sốt về chiều, 

ho khạc đờm, hoặc máu: 

+ Có tiếp xúc với người mắc lao. 

+ Tìm thấy trực khuẩn kháng  cồn toan (AFB) trong đờm (lấy 3 mẫu đờm liên 

tục trong 3 buổi sáng). Nuôi cấy tìm vi khuẩn lao trên môi trường 

Loweinstein hoặc môi trường lỏng MGIT-BATEC, PCR lao, GenXpert để 

xác định chính xác loại vi khuẩn và làm kháng sinh đồ. 

+ Phản ứng Mantoux với tuberculin trong nhiều trường hợp dương tính mạnh. 

+ Phim X quang: có thể có nhiều hang nằm ở thùy trên, có thể ở cả hai bên 

phổi, hang hình trái xoan, méo mó, xung quanh hang có các nốt thâm nhiễm, 

có thể có các tổn thương xơ, vòm hoành bị co kéo. 

3. Chẩn đoán nguyên nhân 

- Xác định nguyên nhân 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 



 
 

 

pneumonia, E. coli, vi khuẩn yếm khí … Một số trường hợp do nấm, ký sinh 

trùng 

- 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. 

4. Chẩn đoán thể lâm sàng 

4.1. Thể cấp tính 

Bệnh thường bắt đầu rầm rộ, triệu chứng ộc mủ xuất hiện sớm vào ngày thứ 

5-6, mủ không mùi, xét nghiệm thường chỉ có một loại vi khuẩn (tụ cầu, liên 

cầu, phế cầu), tiến triển nhanh và thường khỏi hẳn sau 01 tháng. 

4.2. Thể áp xe mủ thối 

Bệnh khới phát rầm rộ giống như triệu chứng cúm. Dần dần bệnh nhân sốt 

cao, mặt hốc hác, da xanh tái, khạc mủ không nhiều nhưng rất thối. Thể này 

thường có nhiều ổ áp xe nhỏ, sau khi ộc mủ, khám không thấy hội chứng hang.  

4.3. Thể áp xe phổi do amip

 Thường do áp xe gan vỡ lên phổi, bệnh nhân thường sốt dai dẳng, khạc 

mủ màu chocolate. 

- Chẩn đoán dựa vào tiền sử mắc hội chứng lỵ, tìm thấy thể amip hoạt động 

trong mủ. 

4.4. Áp xe phổi do tăc mạch nhiễm khuẩn 

- Do viêm nội tâm mạc  - viêm tắc tĩnh mạch, nhiễm khuẩn sau đẻ, sau phẫu 

thuật vùng hố chậu, lưu catheter tĩnh mạch trung tâm dài ngày, tiêm truyền 

tĩnh mạch không đảm bảo vô khuẩn.  

- Triệu chứng: sốt rất cao, khó thở, nhịp thở nhanh, nhịp tim nhanh. 

- Xét nghiệm: bạch cầu tăng, máu lắng tăng, CRP và Procalcitonin tăng, cấy 

máu có thể có tụ cầu vàng. 

- Xquang: sau khi khạc mủ thấy những hang nhỏ thường không có mức nước, 

mức hơi, thành hang mỏng, thường bị cả 2 bên phổi. 

4.5. Áp xe phổi mạn tính 



 
 

 

Sau 3 tháng điều trị nội khoa tích cực kết hợp với các phương pháp dẫn lưu 

và vật lý trị liệu nếu bệnh không khỏi thì gọi là áp xe mạn tính. 

5. Chẩn đoán biến chứng (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang 

Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) (Ngô Quý Châu & Nguyễn 

Quốc Anh, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, 2018) (Bộ Y Tế, 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, 2012) 

- Tràn mủ màng phổi: khám lâm sàng phát hiện hội chứng 3 giảm, chup X quang 

hoặc cắt lớp vi tính lồng ngực cho phép chẩn đoán. Xác định bằng chọc hút 

khoang màng phổi có mủ: nuôi cấy dịch mủ màng phổi, làm kháng sinh đồ, 

xét nghiệm giải phẫu bệnh nhiều bạch cầu đa nhân trung tính thoái hóa,.. 

- Ho ra máu. 

- Hoại thư phổi ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch. 

- Có trường hợp điều trị bằng kháng sinh, ổ áp xe hết vi khuẩn nhưng có thể tồn 

tại một hang dưới dạng bong bóng, nó có thể nhiễm khuẩn trở lại hoặc phát 

triển nấm Aspergilus fumigatus ở trong lòng hang để tạo nên một u nấm: chụp 

CLVT lồng ngực hình ảnh u nấm điển hình, xét nghiệm vi nấm soi tươi thấy 

hình ảnh bào tử nấm.  

- Khi áp xe nguyên phát thông với một phế quản nhỏ, thành phế quản bị phá 

huỷ, tạo nên giãn phế quản hình túi. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

- Điều trị nội khoa tích cực đúng phác đồ. 

- Điều trị phẫu thuật dẫn lưu ổ áp xe khi có chỉ định. 

- Đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ, bồi phụ nước, điện giải. 

2. Điều trị nội khoa (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & 

Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) (Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc 

Anh, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, 2018) (Bộ Y Tế, Hướng 

dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, 2012)[4] 



 
 

 

2.1. Điều trị kháng sinh 

Căn  cứ điều kiện cụ thể và diễn biến bệnh hoặc có phát hiện bệnh kết hợp 

thì lựa chọn thuốc kèm theo hoặc thay thế theo hội chẩn 

Nguyên tắc: Cần dùng kháng sinh sớm, theo đường tĩnh mạch, liều cao ngay 

từ đầu, ngay sau khi lấy được bệnh phẩm để chẩn đoán vi sinh vật. Dùng ít nhất 

từ 2 kháng sinh trở lên. Thay đổi kháng sinh dựa theo diễn biến lâm sàng và 

kháng sinh đồ nếu có. Thời gian dùng kháng sinh ít nhất 4 tuần (có thể kéo dài 

đến 6 tuần tùy theo đáp ứng lâm sàng và Xquang phổi). 

Các loại kháng sinh có thể dùng như sau: 

- Penicillin G 10 - 50 triệu đơn vị tuỳ theo cân nặng bệnh nhân, pha truyền tĩnh 

mạch chia 3- 4 lần /ngày, kết hợp với 1 kháng sinh nhóm Aminoglycoside: 

+ Gentamycin 3-5mg/kg/ngày tiêm bắp 1 lần hoặc 

+ Amikacin 15mg/kg/ngày tiêm bắp 1 lần hoặc 

- Nếu nghi vi khuẩn tiết beta lactamase thì thay Penicillin G bằng Amoxicillin 

+ acid clavunalic hoặc Ampicillin + Sulbactam hoặc Amoxicillin + Sulbactam 

liều dùng 3-6 g/ngày. 

- Nếu nghi ngờ áp xe phổi do vi khuẩn Gram âm thì dùng Cephalosporin thế hệ 

3,4 như Cefotaxime 4-6 g/ngày, Ceftazidime 3-6 g/ngày, Cefepim 3-6g/ngày 

kết hợp với  kháng sinh nhóm Aminoglycoside nêu trên với liều tương tự hoặc 

kết hợp vớiQuinolon (vi dụ: Levofloxacin 0,5 – 0,75 g/ngày, Moxifloxacin 

400mg / ngày) 

- Nếu nghi ngờ áp xe phổi do vi khuẩn yếm khí thì kết hợp nhóm beta lactame+ 

acid clavunalic với Metronidazole 1000-1500 mg/ngày, truyền tĩnh mạch chia 

2-3 lần /ngày, hoặc Penicillin G 10 – 50 triệu đơn vị kết hợp Metronidazole 

1000 – 1500 mg/ngày truyền tĩnh mạch, hoặc hoặc Penicillin G 10 – 50 triệu 

đơn vị kết hợp Clindamycin 1800mg/ngày tiêm tĩnh mạch. 

- Nếu nghi ngờ áp xe phổi do tụ cầu: Oxacillin 6 - 12g/ngày hoặc Vancomycin 

1-2g/ngày, kết hợp với Amikacin khi nghi do tụ cầu kháng thuốc. 



 
 

 

- Nếu nghi ngờ áp xe phổi do P.aeruginosa: Ceftazidime 3-6g/ ngày (có thể thay 

thế bằng Cefoperazol, Cefepime,..)kết hợp với kháng sinh nhóm Quinolon 

(ciprofloxacin 1g/ ngày, Levofloxacin 750mg/ ngày, moxifloxacin 

400mg/ngày). 

- Nếu áp xe phổi do a míp thì dùng Metronidazole 1000-1500 mg/ngày, truyền 

tĩnh mạch chia 2-3 lần /ngày. 

2.2. Dẫn lưu ổ áp xe 

- Dẫn lưu tư thế, vỗ rung lồng ngực: Dựa vào phim chụp X quang phổi thẳng 

nghiêng chọn tư thế bệnh nhân để dẫn lưu tư thế, vỗ rung lồng ngực. Dẫn lưu 

tư thế nhiều lần /ngày, để BN ở tư thế sao cho dẫn lưu tốt nhất ổ áp xe, lúc 

đầu trong thời gian ngắn vài phút, sau kéo dài dần thời gian và kết hợp với vỗ 

rung. Vỗ rung mỗi ngày 2-3 lần, mỗi lần lúc đầu 5 phút sau tăng dần đến10-

20 phút. 

- Có thể dùng 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 tắc nghẽn phế quản và 

gắp bỏ dị vật phế quản nếu có. 

- Chọc dẫn lưu mủ qua da: 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. 

2.3. Các điều trị khác 

- Đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân. 

- Đảm bảo cân bằng nước điện giải, thăng bằng kiềm toan. 

- Giảm đau, hạ sốt. 

3. Điều trị phẫu thuật (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, 

& Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) (Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc 

Anh, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, 2018) 



 
 

 

Chỉ định mổ cắt phân thuỳ phổi, thùy phổi hoặc cả 1 bên phổi tuỳ theo mức 

độ lan rộng của tổn thương. Áp dụng cho những trường hợp áp xe phổi khu trú 

một bên phổi với chức năng hô hấp cho phép, bao gồm những chỉ định sau: 

- Ổ áp xe > 10cm. 

- Áp xe phổi mạn tính: các triệu chứng (sốt, ho khạc đờm mủ, có thể ho máu, 

bạch cầu tăng) tồn tại dai dẳng. Dẫn lưu mủ qua đường phế quản hoặc chọc 

dẫn lưu mủ qua da kết hợp dùng kháng sinh không đạt kết quả. 

- Ho ra máu tái phát, nặng. 

- Áp xe phối hợp với giãn phế quản khu trú nặng. 

- Ung thư phổi ápxe hóa nếu khối u ở giai đoạn TNM còn phẫu thuật được. 

- Có biến chứng dò phế quản – khoang màng phổi. 

4. Theo dõi đánh giá 

- Lâm sàng : tình trạng khó thở, sốt có giảm không, tình trạng ho đờm mủ (màu 

sắc, số lượng, mùi), ho máu,.. 

- Đánh giá lại các bilan viêm sau 3-5 ngày : công thức bạch cầu, procalcitonin, 

crp, sinh hóa máu (ure, creatinine, got, gpt, điện giải đồ), đặc biệt ở các trường 

hợp bệnh nhân có sử dụng kháng sinh nhóm Aminoglycosid, bệnh nhân lớn 

tuổi, có kèm theo bệnh nền đái tháo đường. 

- Với các trường hợp nặng, kích thước ổ áp xe lớn có thể cho bệnh nhân chụp 

lại Xquang ngực sau 5-7 ngày điều trị kháng sinh. Siêu âm màng phổi khi nghi 

ngờ biến chứng tràn mủ màng phổi. 

5. Tiêu chuẩn ra viện 

Cho bệnh nhân xuất viện khi: 

- Lâm sàng ổn đinh : giảm ho, giảm đờm, không ho máu, đỡ khó thở, cắt sốt ít 

nhất 3 ngày,… 

- Kháng sinh đường tĩnh mạch dùng được ít nhất 2 tuần. 

- Các bệnh lý nền (nếu có) được kiểm soát tốt : đường huyết ổn định,…. 



 
 

 

- Chỉ số cận lâm sàng ổn định : CRP, VSS giảm hoặc về bình thường, công thức 

bạch cầu bình thường, xquang ổ áp xe ổn định, không có các biến chứng kèm 

theo. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiến triển 

- Thời kỳ chưa có kháng sinh, áp xe phổi là một bệnh nặng, bệnh nhân có thể 

tử vong trước khi ộc mủ hoặc ngay sau khi ộc mủ. 

- Ngày nay do có nhiều loại kháng sinh hiệu quả, áp xe phổi được coi là bệnh 

lành tính, chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên nếu chẩn đoán muộn và điều trị 

không đúng thuốc, không đủ liều,… áp xe phổi có thể gây nhiều biến chứng. 

(Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & Nguyễn Lân Việt, 

Bệnh học nội khoa, 2012) 

2. Biến chứng (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & Nguyễn 

Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

- Ổ áp xe vỡ thông với màng phổi: gây tràn mủ màng phổi, điều trị lâu khỏi 

(16% trường hợp) có thể gây tràn mủ - tràn khí màng phổi nặng. 

- Ổ áp xe vỡ vào trung thất, màng ngoài tim: gây viêm mủ trung thất, viêm mủ 

màng ngoài tim. 

- Ho ra máu nặng: do vỡ các mạch máu lớn, đặc biệt nếu ổ áp xe ở gần rốn phổi. 

- Nhiễm khuẩn huyết: vi khuẩn trong ổ áp xe phổi xâm nhập vào máu gây nhiễm 

khuẩn huyết. 

- Giãn phế quản và xơ phổi.  

- Biến chứng xa: áp xe não, thận nhiễm bột. 

- Bội nhiễm lao: không nên cho thuốc chống lao khi chưa tìm thấy vi khuẩn lao. 

- Suy mòn, ngón tay dùi trống. 

3. Tử vong 

Hầu hết các trường hợp bệnh nhân áp xe phổi tử vong do nhiễm khuẩn 

huyết, suy hô hấp nặng, suy kiệt, có trường hợp tử vong ngay sau khi ộc mủ do 

tắc đường thở. 



 
 

 

VI. 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 bệnh nhân ăn bằng ống thông dạ dày phải theo dõi chặt chẽ, tránh để 

sặc thức ăn. 

- Phòng ngừa dị vật rơi vào đường thở. (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm 

Quang Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Nhịp thở > 30 l/ph 

- Hình ảnh áp xe phổi trên phim xquang hoặc CLVT lồng ngực. 

- Mức độ tổn thương (thâm nhiễm) trên phim xquang tăng >= 50% trong 48 giờ 

theo dõi. 

- Nhiều ổ áp xe ở 2 bên phổi hoặc tổn thương lan rộng 2 bên phổi. 

- Có các dấu hiệu của shock nhiễm khuẩn: trụy mạch, MLCT < 20ml/h, huyết áp 

tụt, hội chứng đáp ứng viêm hệ thống hoặc cần sử dụng thuốc vận mạch. 

- Tổn thương phổi nặng, suy hô hấp (tỷ số P/F < 250) 

- Hoặc các trường hợp suy thận cấp cần can thiệp lọc máu cấp cứu. 

- Các trường hợp: ho máu, nhiễm khuẩn huyết, sốt kéo dài, có dò phế quản màng 

phổi, hoặc có biến chứng tràn mủ màng phổi. 

- Trường hợp điều trị ngoại trú kháng sinh đường uống thất bại bệnh nhân còn 

triệu chứng sốt, ho, bạch cầu tăng, kích thước ổ áp xe tăng, hoặc xuất hiện thêm 

tổn thương mới trên phim. 

- Trường hợp bệnh nhân có các bệnh lý nền kèm theo chưa được kiểm soát. 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT Mã ICD Tên bệnh Ghi chú 

1 J85 Áp xe phổi và trung thất  

2 J85.0 Hoại thư và hoại tử ở phổi  

3 J85.1 Áp xe phổi có viêm phổi  

4 J85.2 Áp xe phổi không có viêm phổi  

5 J85.3 Áp xe trung thất  

6 J86 Mủ lồng ngực  

Ngoài ra còn các mã bệnh kèm theo khác trong trường hợp bệnh nhân có các 

bệnh lý kèm theo 

 

 

  



 
 

 

 

ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH 

 

I. ĐỊNH NGHĨA 

Đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là tình trạng phổ biến trong diễn tiến 

tự nhiên của bệnh từ giai đoạn ổn định trở nên xấu đi đột ngột, đặc trưng bởi thay 

đổi tình trạng khó thở, ho và/hoặc khạc đờm cơ bản của bệnh nhân vượt quá giới 

hạn thay đổi hằng ngày và đòi hỏi cần phải thay đổi các điều trị thông thường ở 

bệnh nhân đã được chẩn đoán COPD. (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 

bệnh hô hấp, 2012) 

II. NGUYÊN NHÂN 

1. Nguyên nhân nguyên phát (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang 

Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

- Nhiễm trùng khí phế quản: chiếm 70- 80 % 

- Virus: Rhinoviruses, Coronaviruses, RSV, Influenza virus, Parainfluenza virus 

- Vi khuẩn: HI; Streptococcus pneuminiae, Moraxella catarrhalis, Ít gặp: M. 

Pneumoniae, C. Pneumoniae, P.aeruginosa, Stap. Aureus. 

- Ô nhiễm không khí, khói khí độc 

- Hít chất kích thích từ môi trường 

- Nhiễm không khí lạnh 

- Mệt cơ hô hấp 

- Không tuân trị 

- Dùng thuốc không đúng cách 

2. Nguyên nhân thứ phát (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, 

& Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

- Viêm phổi 

- Thuyên tắc phổi 

- Tràn khí màng phổi 

- Chấn thương lồng ngực, gãy xương sườn 



 
 

 

- Dùng quá liều thuốc an thần, gây mê, gây nghiện, thuốc ức chế beta 

- Suy tim (LVF/RVF) hoặc rối loạn nhịp tim 

- Rối loạn chuyển hóa 

- Nhiễm trùng các cơ quan khác ngoài phổi 

3. Không rõ nguyên nhân 1/3 các trường hợp. (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, 

Phạm Quang Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

III.  CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, 

2012)[3][4][5] 

- Bệnh nhân được chẩn đoán BPTNMT đột nhiên xuất hiện một hoặc nhiều dấu 

hiệu: 

+ Khó thở tăng. 

+ Khạc đờm tăng. 

+ Thay đổi màu sắc của đờm. 

- Các biểu hiện khác có thể có bao gồm: khó thở, nặng ngực, ho tăng, đau ngực, 

tim nhanh, thở nhanh, suy nhược, mất ngủ, buồn ngủ, mệt mỏi, sốt, trần cảm, 

lú lẫn 

- Dấu hiệu nhận biết đợt kịch phát COPD nặng: 

+ Sử dụng cơ hô hấp phụ. 

+ Cử động ngực bụng nghịch thường. 

+ Xanh tím trung ương mới xuất hiện hoặc nặng hơn. 

+ Không ổn định huyết động học. 

+ Triệu chứng của suy tim phải. 

+ Tri giác xấu đi. 

2. Chẩn đoán phân biệt (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, 

2012)[3][4][5] 

- Lao phổi. Chẩn đoán phân biệt dựa vào X-quang phổi thấy tổn thương nốt, hang 

thâm nhiễm. Thấy trực khuẩn kháng cồn kháng toan trong đờm, MTB-PCR 

đờm dương tính. 



 
 

 

- Cơn hen phế quản: cơn khó thở xuất hiện trên bệnh nhân có chẩn đoán hen phế 

quản. Khởi phát tuổi trẻ, lúc nhỏ, triệu chứng rất thay đổi, sau cơn hen bệnh 

nhân hết triệu chứng, sinh hoạt bình thường. Các triệu chứng hen chính gồm: 

ho, khò khè, khó thở nặng ngực, cơn thường nặng về đêm, lúc sáng sớm hay 

sau khi tiếp xúc dị nguyên, gắng sức, thay đổi thời tiết, nghe phổi có ran rít, ran 

ngáy lan tỏa, đo CNHH: rối loạn thông khí tắc nghẽn có hồi phục 

- Giãn phế quản: tiền sử ho khạc đờm mủ có lẫn máu tái diễn do những đợt nhiễm 

khuẩn, khạc đờm mủ rất nhiều trong ngày, đờm phân thành 3 lớp điển hình. 

Khám phổi có ran ẩm, ran nổ khu trú hoặc lan tỏa 2 bên phổi. Chẩn đoán xác 

định bằng cách chụp CLVT lồng ngực lát cắt mỏng 1mm, độ phân giải cao.  

- Đợt cấp suy tim sung huyết: tiền sử bệnh tim mạch (THA, bệnh van tim, bệnh 

mạch vành, bệnh cơ tim), nghe phổi có ran ẩm, ran rít, ran ngáy. Xquang lồng 

ngực: bóng tim lớn, tổn thương phổi kiểu phù mô kẽ hình cánh bướm, NT- Pro 

BNP tăng, siêu âm tim doppler cho chẩn đoán xác định. 

3. Chẩn đoán biến chứng (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô 

hấp, 2012)[3][4][5] 

- Suy tim 

- Nhiễm trùng 

- Suy hô hấp typ 2 

- Tràn khí màng phổi 

- Tăng áp động mạch phổi  

- Tâm phế mạn 

- Đa hồng cầu 

4. Cận lâm sàng để chẩn đoán, theo dõi và tiên lượng 

- Công thức máu: xác định đa hồng cầu, thiếu máu, chảy máu hoặc nhiễm trùng 

- Sinh hóa máu, CRP hs, Pro- Calcitonin: xác định tình trạng và mức độ nhiễm 

trùng 

- Xét nghiệm: Glucose, ure, creatinin, điện giải đồ, GPT, GPT để đánh giá và 

tiên lượng BN thông qua đánh giá các bệnh kèm theo 



 
 

 

- Đờm: AFB, nuôi cấy vi khuẩn, làm kháng sinh đồ 

- Khí máu động mạch: đánh giá tình trạng suy hô hấp 

- Xquang ngực thẳng 

- Điện tâm đồ 

- Siêu âm doppler tim 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

- Đảm bảo chức năng thông khí: tùy theo tình trạng suy hô hấp, mà có những 

biện pháp thông khí phù hợp: thở oxy gọng kính, thở oxy mask, ... 

- Giãn phế quản: dạng khí dung, dạng uống, dạng truyền tĩnh mạch 

- Kháng sinh: nếu có tình trạng nhiễm trùng 

2. Điều trị đợt cấp mức độ nhẹ (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh 

hô hấp, 2012)[3][4][5][6] (Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc Anh, Hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị bệnh nội khoa, 2018) 

Điều trị và tăng (nếu cần) liều thuốc giãn phế quản phun, hít 4-6 lần/ngày. 

- Dùng thuốc giãn phế quản đường uống nếu không có thuốc đường hít: 

Salbutamol 4 mg x 4 viên/ngày chia 4 lần hoặc Terbutalin 2,5 mg x 4 viên/ngày. 

- Prednisolon uống 1mg/kg/ngày. 

- Kháng sinh: chỉ định khi có dấu hiệu nhiễm trùng: Betalactam/kháng 

Betalactamase (Amoxillin/acid clavunalic; Ampicillin/Sulbactam = Ama 

power): 3g/ngày hoặc Cephalosporin thế hệ 2: Cefuroxim: 2g/ngày; 

Cephalosporin thế hệ 3: Cefotaxim 3g/ngày; Ceftriaxone 3g/ngày; Ceftazidim 

3g/ngày, Cefoperazone 3g/ngày ; hoặc Ticarcilin/ Acid- Clavulanic 3g/24giờ 

hoặc Moxifloxacin: 400 mg/ngày hoặc Levofloxacin: 750 mg/ngày. . 

Tên hoạt chất Tên biệt dược Hàm lượng 

Ceftriaxone Ceftrione 1g/1 lọ 

Ceftazidim Bicefzidim 1g/1 lọ 

Cefoperazone Trikapezone 2g/ 1 lọ 

Cefuroxim Zinnat 500 mg/viên 



 
 

 

Cefotiam Tiafo 1g/ 1 lọ 

Ampicillin+ Sulbactam Ama power 1g + 0.5 g 

Cefepime Cefeme 1g/ 1 lọ 

Moxifloxacin Biviflox 400 mg/250 ml/1 lọ 

Levofloxacin Levogolds 750 mg/150 ml/ 1 túi 

3. Điều trị đợt cấp mức độ trung bình + nặng (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán 

và điều trị bệnh hô hấp, 2012)[3][4][5][6] (Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc Anh, 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, 2018) 

- Tiếp tục các biện pháp điều trị ở trên. Theo dõi mạch huyết áp, nhịp thở, SpO2. 

- Thở oxy 1-2 l /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 cườngõ2 phối hợp với kháng Chollinergic: Fenoterol/ 

Ipratropium hoặc Salbutamol/Ipratropium. 

- Không đáp ứng với các thuốc khí dung thì dùng Salbutamol, Terbutalin truyền 

tĩnh mạch với liều 0,5-2 mg/giờ, điều chỉnh liều thuốc theo đáp ứng của bệnh 

nhân. Truyền bằng bơm tiêm điện hoặc bầu đếm giọt. 

- Methylprednisolon: 2 mg/kg/ngày tiêm tĩnh mạch chia làm 2 lần. 

- Bệnh nhân chưa dùng Theophylin, không có rối loạn nhịp tim và không có 

Salbutamol hoặc Terbutalin thì có thể dùng Aminophylin 0,24 g x 1 ống pha 

100 ml Gglucose 5% truyền tĩnh mạch trong 30 phút, sau đó chuyển sang liều 

duy trì. Tổng liều Theophyllin không quá 10 mg/kg/24 giờ (bao gồm cả dạng 

uống và tiêm, truyền tĩnh mạch). Trong quá trình điều trị bằng Theophyllin cần 

lưu ý dấu hiệu ngộ độc của thuốc: buồn nôn, nôn, rối loạn nhịp tim, co giật, rối 

loạn tri giác. 

- Kháng sinh: chỉ định khi có dấu hiệu nhiễm trùng: Cefotaxim 1 g x 3 lần/ngày 

hoặc Ceftriaxon 1 g x 3 lần /ngày hoặc Ceftazidim 1g x 3 lần/ngày Ticarcilin 

3-6g/giờ ; phối hợp với nhómm Aminoglycosid 15 mg/kg/ngày hoặc 

Fluoroquinolon (Ciprofloxacin 1 g/ngày, Levofloxacin 750 mg/ngày...). 



 
 

 

- Thông khí nhân tạo không xâm nhập (TKNTKXN) (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 lần/phút. 

Nếu sau 60 phút TKNTKXN, các thông số: PaCO2 tiếp tục tăng và PaO2 

tiếp tục giảm hoặc có triệu chứng lâm sàng tiếp tục xấu đi cần chuyển sang thông 

khí nhân tạo xâm nhập (TKNTXN). 

- 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. 

4. Theo dõi và đánh giá 

- Khi đã có chẩn đoán đợt cấp COPD, bắt đầu hoặc tăng liều thuốc giãn phế quản, 

cân nhắc dùng kháng sinh, đánh giá lại sau 1-3 giờ: lâm sàng, khí máu, nếu 

triệu chứng không cải thiện => tăng liều thuốc giãn phế quản, phối hợp các 

thuốc. 

- Với những trường hợp bệnh nhân nhập viện có sử dụng kháng sinh, điều chỉnh 

kháng sinh theo kháng sinh đồ, kiểm tra chức năng gan thận (ure, cre, got, gpt, 

điện giải đồ), các marker viêm (crp, vss, procalcitonin) 1-2 lần/ tuần.  

- Làm lại xét nghiệm khí máu, đánh giá tình trạng thông khí, rối loạn toàn kiềm, 

điện giải ít nhất 1-2 lần/ tuần, tùy theo diễn biến lâm sàng của bệnh nhân, đặc 

biệt với các trường hợp bệnh nhân suy hô hấp, cần can thiệp thở máy xâm nhập 

hoặc không xâm nhập.  

5. Tiêu chuẩn ra viện 

- Nhu cầu thuốc dùng dãn phế quản tác dụng ngắn đường hít không quá 6 

lần/ngày. 



 
 

 

- Bệnh nhân có thể đi lại trong phòng. 

- Không bị thức giấc vì khó thở. 

- Lâm sàng ổn định trong vòng 24 giờ.  

- Khí máu động mạch ổn định trong 24 giờ. 

- Bệnh nhân và người nhà hiểu biết cách dùng thuốc đúng.  

- Kế hoạch chăm sóc và theo dõi tại nhà đã hoàn tất (điều dưỡng, nguồn cung 

cấp oxy bổ sung như máy tạo oxy, chuyên gia dinh dưỡng nếu cần). 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Ngoài những đợt cấp là nguyên nhân khiến cho bệnh nhân COPD phải nhập 

viện, bệnh còn gây nhiều biến chứng nguy hiểm với chi phí điều trị lớn mà hiệu 

quả điều trị không cao. (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & 

Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012)[4] 

- Tràn khí màng phổi (TKMP) có lẽ là biến chứng thường gặp nhất và phải luôn 

cảnh giác ở bất cứ bệnh nhân COPD nào. Chẩn đoán bệnh nhân TKMP ở bệnh 

nhân bệnh COPD thường không có gì khó khăn khi có dấu hiệu lâm sàng rõ và 

cho bệnh nhân chụp thêm Xquang tim phổi. Việc điều trị TKMP ở đối tượng 

bệnh nhân này luôn khó khăn do phế nang đã dãn nhiều, việc hút dẫn lưu khí 

phải kiên nhẫn và đúng phương pháp. Nhiều trường hợp phải gây dính khoang 

màng phổi để điều trị. 

- Tăng áp lực động mạch phổi: Khi phế nang giãn nhiều sẽ gây chèn ép vào các 

mao mạch phổi dẫn đến tăng áp lực động mạch phổi (ĐMP). Thêm nữa, một 

tình trạng thiếu oxy liên tục cũng là nguyên nhân gây co thắt các tiểu động 

mạch và làm tăng áp lực ĐMP. Xác định bệnh nhân có tăng áp ĐMP dựa vào 

khám lâm sàng thấy có tiếng tim thứ hai đánh mạnh, tách đôi nghe ở ổ van 

ĐMP và siêu âm doppler tim. Tăng áp ĐMP khiến cho bệnh nhân khó thở hơn 

và làm tiên lượng bệnh nhân COPD xấu hơn. Điều trị tăng áp lực ĐMP bao 

gồm cho bệnh nhân uống các thuốc chẹn canxi, xịt các thuốc giãn mạch và điều 

trị tốt các đợt cấp của COPD. 



 
 

 

- Suy tim phải:  Khi áp lực ĐMP tăng cao cộng với một tình trạng thiếu oxy mạn 

tính sẽ dẫn tới suy tim phải. 

- Loạn nhịp tim, đặc biệt là rung nhĩ cũng rất hay gặp ở bệnh nhân đợt cấp COPD. 

Nguyên nhân chủ yếu của rung nhĩ là do thiếu oxy cơ tim, do suy tim hoặc rối 

loạn điện giải, là các tình trạng hay gặp ở bệnh nhân này.  

- Đa hồng cầu: là biến chứng thường có do tình trạng thiếu oxy liên tục ở bệnh 

nhân COPD.  

- Biến chứng thần kinh: Các biến chứng thần kinh hay gặp là đau đầu, chóng 

mặt, mất ngủ, rối loạn ý thức. Các triệu chứng này là do tình trạng thiếu oxy 

máu và tăng CO2 mạn tính trong máu. Có nhiều trường hợp lượng CO2 tăng 

quá cao làm bệnh nhân hôn mê. Người bệnh COPD thường mất tập trung, mau 

quên, giảm hoặc mất khả năng làm việc trí óc. 

- Một số biến chứng khác có thể gặp là tình trạng tăng nồng độ men chuyển 

angiotensin trong máu, ho nhiều, suy kiệt, rối loạn nước điện giải và thăng bằng 

kiềm toan ở các mức độ khác nhau. 

VI. PHÒNG BỆNH 

- BPTNMT tiến triển nặng dần không hồi phục, vì vậy cần điều trị sớm, tích cực 

để làm chậm tiến triển của bệnh. 

- Không hút thuốc lá, thuốc lào, tiếp xúc với các khí độc hại, ô nhiễm môi trường. 

- Tránh lạnh, ẩm. 

- Điều trị sớm các nhiễm khuẩn đường hô hấp và các bệnh lý kèm theo. 

- Tập thở bụng, thở chúm môi, ho có điều khiển (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán 

và điều trị bệnh hô hấp, 2012) (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang 

Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012)[3] 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Có các triệu chứng nặng như: triệu chứng khó thở lúc nghỉ xấu đi đột ngột, khó 

thở tăng, giảm độ bão hòa oxy máu, rối loạn ý thức: lơ mơ, lú lẫn, ngủ gà,… 

- Suy hô hấp cấp: tím môi, đầu chi, gắng sức cơ hô hấp nhiều, khó thở tăng,.. 

- Xuất hiện các dấu hiệu lâm sàng mới: tím tái, phù ngoại biên mới xuất hiện,.. 



 
 

 

- Đợt cấp mất bù không đáp ứng với các điều trị đang duy trì. 

- Có các bệnh lý nặng kèm theo: suy tim, loạn nhịp tim mới xuất hiện, tăng huyết 

áp, đái tháo đường chưa được kiểm soát,.. 

- Thiếu các phương tiện chăm sóc, điều trị hỗ trợ tại nhà. 

- Các trường hợp cần nhập ICU điều trị: 

+  Khó thở nặng không đáp ứng với các điều trị cấp cứu ban đầu. 

+  Rối loạn ý thức: lơ mơ, lú lẫn, ngủ gà,.. 

+  Tình trạng thiếu oxy dai dẳng hoặc xấu dần (PaO2 < 40mmHg) và hoặc toan 

hô hấp nặng (pH<7.25) mặc dù đã được hỗ trợ oxy và thông khí không xâm 

nhập 

+  Các trường hợp cần thông khí xâm nhập.  

+  Rối loạn huyết động cần thuốc vận mạch 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]  Ngô Quý Châu và Nguyễn Quốc Anh, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh 

nội khoa, Hà Nội: Bệnh viện Bạch Mai, 2018, pp. 362-263. 

[2]  Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh and Nguyễn Lân Việt, 

Bệnh học nội khoa, vol. 1, Hà Nội: Nhà xuất bản Y học, 2012, pp. 42-58. 

[3]  Maxine A. Paradakis and Stephen J. McPhee, Current Medical Diagnosis & 

Treatment 2020, San Francisco: McGraw-Hill Education, 2020, pp. 624-809. 

[4]  GOLD, Pocket Guide to COPD Diagnosis, Management and Prevention, 

2021.  

[5]  Chu Thị Hạnh, "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Đợt cấp COPD," 2019. 

[6]  Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, Hà 

Nội, 2018.  

[7]  Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, Hà Nội: Nhà xuất 

bản Y học, 2012, pp. 58-89. 

 



 
 

 

Một số mã ICD phục vụ chẩn đoán và điều trị 

STT Mã 

ICD 

Tên bệnh Ghi chú 

1 J44 Các bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính khác  

2 J44.0 Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đợt cấp do bội 

nhiễm 

 

3 J44.1 Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đợt cấp, không 

phân loại 

 

4 J44.8 Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, phân loại khác  

5 J44.9 Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, không phân loại  

6 J43 Giãn phế nang  

7 J43.1 Giãn phế nang toàn tiểu thùy  

8 J43.2 Giãn phế nang trung tâm tiểu thùy  

9 J43.8 Giãn phế nang, khác  

10 J43.9 Giãn phế nang, không xác định  

 

  



 
 

 

 

VIÊM PHẾ QUẢN CẤP (J20) 

 

I. ĐỊNH NGHĨA 

Viêm phế quản cấp là tình trạng viêm nhiễm cấp tính của niêm mạc phế quản 

ở người trước đó không có tổn thương. Bệnh khỏi hoàn toàn không để lại di chứng. 

Nguyên nhân thường do virus, vi khuẩn hoặc cả hai. (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt 

Anh, Phạm Quang Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Virus: viêm phế quản do virus chiếm tới 50-90% các trường hợp viêm phế quản 

cấp. Các virus thường gặp nhất là: các myxovirus (virus cúm và á cúm), các 

rhinovirus, coronavirus, virus đại thực bào đường hô hấp (respiratory syncytial 

virus), adenovirus, enterovirus và một số các chủng virus herpes. Lâm sàng 

thấy các dấu hiệu nhiễm virus không đặc hiệu. Chẩn đoán xác định dựa vào 

việc tìm thấy được các virus ở các bệnh phẩm đường hô hấp qua nuôi cấy tế 

bào, PCR, miễn dịch huỳnh quang, hoặc huyết thanh chẩn đoán nhưng trên thực 

tế ít làm, trừ trong các vụ dịch lớn. 

- Vi khuẩn: ít gặp hơn so với căn nguyên virus. 

- Hít phải hơi độc: khí clo, SO2, amoniac, dung môi công nghiệp, hơi độc chiến 

tranh, khói từ các vụ cháy nhà cũng có thể gây viêm (Ngô Quý Châu, Nguyễn 

Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, 

& Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

1.1. Lâm sàng 

Thường khởi phát băng dấu hiệu viêm long đường hô hấp trên (hắt hơi, sổ 

mũi, đau rát họng …) 

- Sốt: Sốt nhẹ, sốt cao hoặc không sốt 

- Ho: ho khan hoặc có đờm (trong, nhầy  hoặc vàng mủ) 



 
 

 

- Có thể  có khó thở 

- Khám phổi: thường bình thường, một số trường hợp có thể có ran ngáy hoặc có 

thể có cả ran rít. 

1.2. Cận lâm sàng 

- X quang phổi : Bình thường hoặc dày thành phế quản 

- Công thức máu BC có thể tăng ,VSS, CRP tăng. 

- Đánh giá chức năng gan thận trước khi dùng thuốc ( Ure , cre , Got ,Gpt ,điện 

giải đồ ….) 

- Đờm : xét nghiệm AFB, nuôi cấy làm kháng sinh đồ trong các trường hợp cần 

thiết. 

- Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm các xét nghiệm cho người bệnh 

khi có diễn biến bất thường hoặc hội chẩn  

2. Chẩn đoán phân biệt (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, 

& Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán 

và điều trị bệnh hô hấp, 2012) 

- Hen phế quản 

- Viêm phổi 

- Giãn phế quản bội nhiễm 

- Dị vật đường thở 

- Lao phổi 

- Ung thư phổi 

- Suy tim sung huyết. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

- Kháng sinh 

- Long đờm 

- Giảm ho 

- Cân bằng dịch, điện giải 

2. Điều trị cụ thể 



 
 

 

- Ở người lớn: Viêm phế quản cấp đơn thuần có thể tự khỏi mà không cần điều 

trị. 

- Điều trị triệu chứng 

- Nghỉ ngơi, bỏ thuốc lá, bổ sung nước, điện giải, dinh dưỡng 

- Nếu ho khan nhiều có thể dùng một trog các  thuốc : 

+ Terpin – codein: 15- 30mg/ 24h 

+ Dextromethorphan: 10 – 20 mg/24h 

+ Nếu ho có đờm: Acetylcystein 200mg x 3 gói/ 24h 

- Corticoide đường uống (Prednisolon 0.5mg/kg/ngày x 5 – 7 ngày) 

- Nếu  co thắt phế quản: Dùng các thuốc cường beta 2 đường uống, phun hít hoặc 

khí dung 

- Nếu có đờm mủ thì dùng kháng sinh: Chọn kháng sinh tùy thuộc mô hình vi 

khuẩn và tình hình kháng thuốc tại địa phương. Có thể dùng kháng sinh như 

sau: 

+ Amoxycilin, Ampicilin liều 3g/24h 

+ Amoxycilin + Acid clavulanic; Ampicilin + Sulbactam liều 3g/24h. 

+ Cephalosporin thế hệ 1 (Cefazolin 1g,.. ) x 2-3g/24h  hoặc Cefuroxim 

1,5g/24h hoặc Macrolid : Erythromycin 1,5g/24h x 7 ngày, Azithromycin 

500mg/24h x 3 ngày (tránh dùng cùng các nhóm thuốc giãn phế quản nhóm 

xanthin, thuốc nhóm IMAO). 

- Điều trị bệnh lý ổ nhiễm trùng khác. 

1 số kháng sinh và tên biệt dược có thể dùng trong viêm phế quản cấp 

Tên hoạt chất Tên biệt dược Hàm lượng 

Cefalexin Cefalexin 500mg/viên 

Cefazolin Cefazolin 1g/lọ 

Cefadroxil Cefadroxil 500mg/ viên 

Cefuroxim Zinnate 500 mg/viên 

Ceftriaxone Ceftrione 1g/lọ 



 
 

 

Ceftazidime Fortum, 

Bicefzidim 

1g/lọ; 2g/lọ 

Cefoperazon Trikapezon 2g/lọ 

Cefepime  Cefeme 1g/lọ 

Ampicillin + Sulbactam Ama power 1g + 0.5 g/lọ 

Amoxicillin + acid clavulanic Augmentin 1g/1 viên 

3. Theo dõi đánh giá 

- Các trường hợp viêm phế quản cấp nhìn chung có tiên lượng tốt, bệnh nhân đáp 

ứng tốt với điều trị, bệnh khỏi hoàn toàn. 

- Theo dõi đánh giá các marker viêm (Crp, VSS, công thức bạch cầu,…) với các 

trường hợp do căn nguyên vi khuẩn cần dùng kháng sinh. 

4. Tiêu chuẩn ra viện 

- Cho bệnh nhân xuất viện khi: 

- Dùng kháng sinh đủ 5 -  7 ngày 

- Bệnh nhân giảm ho, không sốt, marker  viêm giảm, công thức bạch cầu về bình 

thường. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Tiến triển trước mắt: tiên lượng gần của viêm phế quản nói chung là tốt. Tuy 

nhiên tiến triển trước mắt có thể đáng lo ngại hơn ở một số cơ địa như suy hô 

hấp mạn tính, hen phế quản, hoặc suy tim và trong trường hợp viêm tiểu phế 

quản ở trẻ nhỏ. Ở người lớn tuổi, tình trạng suy giảm hệ thống miễn dịch, các 

biến đổi về giải phẫu có thể làm cho bệnh  dễ lan tới các tiểu phế quản tận và 

các phế nang gây viêm phổi, tiên lượng nặng hơn. 

- Tiến triển lâu dài: phần lớn bệnh khỏi hoàn toàn không để lại di chứng. Bệnh 

tái phát nhiều lần có thể dẫn đến giãn phế quản hoặc viêm tiểu phế quản tắc 

nghẽn, nhất là ở trẻ em. (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, 

& Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Loại bỏ các yếu tố kích thích như: không hút thuốc lá, thuốc lào, tránh khói bụi, 



 
 

 

môi trường ô nhiễm, giữ ấm vào mùa lạnh. 

- Tiêm vaccine phòng cúm, phế cầu, đặc biết khuyến cáo cho những bệnh nhân 

có bệnh phổi mạn tính, suy tim, cắt lách, tuổi trên 65. 

- Điều trị các bệnh nhiễm trùng tai mũi họng, răng hàm mặt, tình trạng suy giảm 

miễn dịch. 

- Vệ sinh răng miệng. (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & 

Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Các triệu chứng hô hấp làm bệnh nhân khó chịu nhiều: ho kéo dài, khó thở, khò 

khè, thở rít,.. 

- Dấu hiệu nhiễm trùng nặng: sốt kéo dài, ho khạc đờm xanh, đờm vàng hoặc 

đờm mủ,… 

- Hoặc những trường hợp viêm phế quản cấp ở người có kèm bệnh tim, phổi, 

thận, gan, thần kinh cơ, suy giảm miễn dịch, người trên 65 tuổi có ho cấp tính 

kèm thêm 2 hoặc nhiều hơn các dấu hiệu sau: đái tháo đường, suy tim sung 

huyết, hiện đang dùng corticoid uống, tiền sử nhập viện trong 1 năm trước.  

- Những trường hợp kê đơn ngoại trú nhưng triệu chứng không cải thiện 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT Mã ICD Tên bệnh Ghi chú 

1 J20 Viêm phế quản cấp  

2 J20.0 Viêm phế quản cấp do Mycoplasma 

pneumoniae 

 

3 J20.1  Viêm phế quản do Haemophilus Influenzae  

4 J20.8  Viêm phế quản cấp do vi sinh vật khác đã 

được định danh 

 

5 J20.9  Viêm phế quản cấp, không phân loại  

6 J21 Viêm tiểu phế quản cấp  

7 J22  Nhiễm trùng hô hấp dưới cấp không phân 

loại 

 

 Ngoài ra còn các mã bệnh kèm theo khác trong trường hợp bệnh nhân có các 

bệnh lý kèm theo 

 

 

  



 
 

 

 

HEN PHẾ QUẢN (J45) 

 

I. KHÁI NIỆM 

Hen phế quản (HPQ) là một bệnh có đặc điểm là viêm mạn tính niêm mạc 

phế quản làm tăng phản ứng của phế quản thường xuyên với nhiều tác nhân kích 

thích, dẫn đến co thắt lan toả cơ trơn phế quản. Sự co thắt phế quản không cố định, 

thường có thể hồi phục tự nhiên hoặc sau khi dùng thuốc giãn phế quản. (Ngô 

Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học 

nội khoa, 2012) 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Các dị nguyên đường hô hấp: phấn hoa, bụi nhà, bọ nhà, lông vũ, lông, móng 

súc vật (lông mèo,..), nấm mốc trong môi trường (gây nhiễm Aspergillose dị 

ứng). 

- Các dị nguyên đường tiêu hóa: thức ăn (trứng, tôm, cua, hoa quả, các phẩm 

màu, dầu lạc). 

- Các dị nguyên nghề nghiệp: bọ bột mì, isocyanate,… 

- Thuốc: kháng sinh (penicilline,…), thuốc giảm đau chống viêm (aspirine) 

- Các yếu tố khởi phát không đặc hiệu: thuốc lá, ô nhiễm môi trường (SO2), xúc 

cảm mạnh. 

- Nhiễm khuẩn, virus đường hô hấp (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm 

Quang Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012)[2] 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & Nguyễn 

Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012)[2] (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều 

trị bệnh hô hấp, 2012) (Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc Anh, Hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị bệnh nội khoa, 2018) 

- Khó thở, khò khè, thở rít, đặc biệt thì thở ra. 



 
 

 

- Cách xuất hiện cơn khó thở: về đêm, theo mùa, sau một số kích thích (cảm cúm, 

gắng sức, thay đổi thời tiết, khói bụi). 

- Tiền sử có cơn khó thở kiểu hen: ho khạc đờm, khó thở, cò cử, nặng ngực, nghe 

phổi có ran rít ran ngáy. 

- Tiền sử mắc các bệnh dị ứng: viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc dị ứng, dị ứng 

thuốc, thức ăn. 

- Tiền sử mắc hen và các bệnh dị ứng của các thành viên trong gia đình. 

- Loại trừ các nguyên nhân khác triệu chứng giống hen như BPTNMT, giãn phế 

quản ....: có vai trò rất quan trọng trong chẩn đoán hen trên lâm sàng. 

- Có đáp ứng với thuốc chữa hen: cải thiện về lâm sàng và chức năng phổi khi 

dùng salbutamol (dạng xịt, khí dung, uống); hoặc hoặc corticoid (prednisolon, 

methylprednisolon). 

- Khẳng định chẩn đoán nếu thấy cơn hen với các dấu hiệu đặc trưng:  

+ Tiền triệu: hắt hơi, sổ mũi, ngứa mắt, ho khan, buồn ngủ... 

+ Cơn khó thở: lúc bắt đầu khó thở chậm, ở thì thở ra, có tiếng cò cử người 

khác cũng thấy, khó thở tăng dần, sau có thể khó thở nhiều, vã mồ hôi, nói 

từng từ hoặc ngắt quãng. Cơn khó thở kéo dài 5- 15 phút, có khi hàng giờ, 

hàng ngày. Cơn khó thở giảm dần và kết thúc với ho và khạc đờm. Đờm 

thường trong, quánh, dính. Khám trong cơn hen thấy có ran rít, ran ngáy lan 

toả hai phổi. 

1.2. Xét nghiệm cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán, điều trị và tiên lượng bệnh 

1.2.1. Đo chức năng hô hấp 

- Đo chức năng thông khí:  

+ Trường hợp đo trong cơn: rối loạn thông khí tắc nghẽn phục hồi hoàn toàn 

với thuốc giãn phế quản: chỉ số Gaensler ≥ 70% sau phun hít hoặc khí dung 

400g salbutamol. 

+ Trường hợp đo ngoài cơn: kết quả chức năng thông khí phổi bình thường. 

- Sự biến đổi thông khí đo bằng lưu lượng đỉnh kế: lưu lượng đỉnh tăng > 15% 

sau 30 phút hít 400mcg salbutamol. Lưu lượng đỉnh biến thiên hơn 20% giữa 



 
 

 

lần đo buổi sáng và buổi chiều cách nhau 12 giờ ở người bệnh dùng thuốc giãn 

phế quản (hoặc hơn 10% khi không dùng thuốc giãn phế quản), hoặc lưu lượng 

đỉnh giảm hơn 15% sau 6 phút đi bộ hoặc gắng sức. 

1.2.2. Chẩn đoán hình ảnh 

- X – quang tim phổi: Thông thường không có gì đặc biệt, X – quang phổi giúp 

đánh giá các tổn thương phối hợp khác. 

- CLVT lồng ngực: cần thiết trong các trường hợp cần phân biệt với hình ảnh 

tràn khí hay ứ khí trong cơn hen.  

- Điện tâm đồ: Nếu bệnh nhân có biểu hiện bệnh lý tim mạch khác. 

- Siêu âm tim giúp loại trừ các biểu hiện khó thở do bệnh lý tim mạch. 

1.2.3. Xét nghiệm máu 

- Khí máu động mạch: đánh giá tình trạng thông khí, thăng bằng toan kiềm. 

- Công thức máu, máu lắng: đánh giá tình trạng viêm, các bất thường khác kèm 

theo. 

- Sinh hoá máu: glucose, ure, creatinin, protein, albumin, got, gpt, điện giải đồ, 

crp, crphs procalcitonin,... 

1.2.4. Các xét nghiệm khác 

- Đờm : AFB , nuôi cấy (trong các trường hợp có biểu hiện nhiễm trùng cần dùng 

kháng sinh). Soi đờm: tinh thể Charcot-Leyden, bạch cầu ái toan, bạch cầu đa 

nhân trung tính, đại thực bào. 

- Test kích thích phế quản: dùng để đánh giá tính tăng phản ứng của đường thở. 

Các tác nhân kích thích bao gồm methacholine hít, histamine, vận động, tăng 

thông khí tự ý với CO2 máu bình thường hoặc mannitol hít. 

- Thử nghiệm dị ứng: test lấy da hoặc định lượng nồng độ immunoglobulin E 

(IgE) đặc hiệu trong huyết thanh với các dị nguyên thông thường để phát hiện 

tình trạng quá mẫn với các dị nguyên này. 

- Đo nồng độ Oxit Nitric trong khí thở ra (FENO). 

- Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm các xét nghiệm cho người bệnh 

khi có diễn biến bất thường hoặc hội chẩn . 



 
 

 

- Trường hợp người bệnh có nhiều bệnh phối hợp thì chỉ định cận lâm sàng  của 

bệnh kèm theo - theo phác đồ của bệnh đó. 

2. Chẩn đoán mức độ nặng của hen phế quản 

Bảng 15.1. Phân loại mức độ nặng của hen phế quản 

Biểu hiện Hen nhẹ, 

 từng lúc 

Hen nhẹ, 

 dai dẳng 

Hen trung 

bình, dai dẳng 

Hen nặng,  

dai dẳng 

Triệu chứng 

ban ngày 

≤ 2 cơn/ tuần ≥ 2 cơn/ tuần, 

nhưng ít hơn 

1 lần/ ngày 

Hàng ngày Cơn liên tục 

Triệu chứng 

ban đêm 

≤ 2 cơn/ 

tháng 

3-4 cơn/ 

tháng 

≥ 1 cơn/ tuần Hàng đêm 

Giới hạn hoạt 

động 

Không Ít Một số Nhiều 

Dùng thuốc cắt 

cơn 

≤ 2 lần/ tuần ≥ 2 lần/ tuần Hàng ngày Thường xuyên 

FEV1 hoặc PEF ≥80% ≥80% 60-80% <60% 

Đợt bùng phát 0-1 lần/ năm ≥ 2 lần/ năm ≥ 2 lần/ năm ≥ 2 lần/ năm 

Kiểm soát Bước 1 Bước 2 Bước 3, có 

thể dùng đợt 

ngắn 

corticoid 

uống 

Bước 4 hoặc 5, 

có thể dùng đợt 

ngắn corticoid 

uống  



 
 

 

Bảng 15.2. Đánh giá mức độ của cơn hen. 

Tiêu chí Cơn hen nặng Cơn hen nguy kịch 

Mức độ khó thở Lúc nghỉ ngơi 

Phải ngồi ngả ra trước 

 

Nói Từng từ Không nói được 

Ý thức Thường kích thích Ngủ gà hoặc lú lẫn 

Nhịp thở Thường > 30 lần/phút Thở chậm <10 lần/phút 

hoặc ngừng thở 

Co kéo cơ hô hấp phụ Thường xuyên Hô hấp nghịch thường 

Ran rít, ran ngáy Nhiều ran  Phổi im lặng 

Nhịp tim >120 lần/phút Nhịp chậm 

Mạch đảo Thường có >25mmHg Không có, chứng tỏ có 

mỏi cơ hô hấp 

%PEF sau liều giãn phế 

quản đầu tiên 

<60% GTLT hoặc 

<100l/phút hoặc đáp ứng 

kéo dài <2h 

Không đo được 

PaO2 >45mmHg có thể có tím 

tái 

 

PaCO2  <90%  

PaO2 <60mmHg  

3. Chẩn đoán phân biệt 

- Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính: tiền sử thường hút thuốc lá, thuốc lào, ho khạc 

đờm kéo dài, khó thở liên tục, thăm dò chức năng thông khí có rối loạn thông 

khí tắc nghẽn không hồi phục hoàn toàn với các thuốc giãn phế quản. 



 
 

 

- Hen tim: suy tim trái do tăng huyết áp, hẹp hai lá. Hỏi tiền sử, khám lâm sàng, 

siêu âm tim, xét nghiệm men tim, NT- proBNP, chụp X quang tim phổi, điện 

tâm đồ sẽ giúp xác định chẩn đoán. 

- Bất thường hoặc tắc đường hô hấp do nhuyễn sụn phế quản, u thanh - khí - phế 

quản, hẹp khí phế quản do chèn ép, xơ, dị dạng quai động mạch chủ, dị vật: 

khó thở, tiếng rít cố định không đáp ứng với thuốc giãn phế quản. 

- Trào ngược dạ dày thực quản với ho, khó thở hay xuất hiện khi nằm, cúi người 

về phía trước. Soi dạ dày thực quản giúp xác định chẩn đoán. 

- Rò thực quản - khí quản: ho, khó thở hay xuất hiện, tăng lên khi ăn uống. Soi, 

chụp thực quản, dạ dày có cản quang  giúp xác định chẩn đoán. 

- Giãn phế quản: thường có ho khạc đờm từ nhiều năm với những đợt đờm nhày 

mủ. Chẩn đoán xác định bằng chụp phim cắt lớp vi tính lồng ngực độ phân giải 

cao. 

- Tràn khí màng phổi: đây là chẩn đoán phân biệt quan trọng nhất với các trường 

hợp cơn hen phế quản nặng. Khó thở, đau ngực thường xuất hiện đột ngột, trong 

khi đó khoảng 80% các cơn hen cấp xuất hiện từ từ trong vòng 48 giờ. Dấu 

hiệu của TKMP ở 1 bên (rì rào phế nang mất, lồng ngực giãn căng, gõ vang). 

Có thể kèm theo tràn khí dưới da. Chẩn đoán xác định bằng chụp phim Xquang 

ngực, hoặc CLVT lồng ngực.  

- Nhồi máu phổi: khó thở, đau ngực, ho khạc ra máu xuất hiện đột ngột. Có yếu 

tố nguy cơ gây nhồi máu phổi (bất động kéo dài, bệnh lý đa hồng cầu). Nghe 

phổi có ran ẩm, ran nổ, D-dimer thường tăng, điện tâm đồ có hình ảnh S1Q3. 

Xquang phổi có hình ảnh đám mờ khu trú, hoặc xẹp phổi dạng dải hoặc phổi 

quá sáng 1 vùng, 1 bên. MSCT phổi có tiêm thuốc cản quang khẳng định chẩn 

đoán khi thấy cục huyết khối. 

- Viêm phổi: sốt, ho khạc đờm vàng, xanh. Nghe phổi có ran ẩm, ran nổ. Xquang 

phổi có hình ảnh viêm phổi. 

- Dị vật đường thở: Bệnh sử hít, sặc dị vật. Hội chứng xâm nhập sau khi hít dị 

vật: cơn ho dữ dội, ngạt thở cấp. Không có tiền sử hen phế quản.  



 
 

 

4. Chẩn đoán hen ở một số thể lâm sàng 

- Hen phế quản với ho là triệu chứng duy nhất: thể này đặc trưng bởi ho, xuất 

hiện thành cơn, thường xuất hiện khi thay đổi thời tiết, nửa đêm về sáng. Chẩn 

đoán xác định dựa vào làm test kích thích phế quản, theo dõi lưu lượng đỉnh 

trong ngày hoặc có thể điều trị thử với thuốc giãn phế quản, hoặc corticoid dạng 

hít, bệnh nhân được chẩn đoán hen phế quản khi có test kích thích phế quản 

dương tính. 

- Bệnh hen nghề nghiệp: tất cả những bệnh nhân hen phế quản khởi phát ở tuổi 

trưởng thành đều cần được hỏi về: tình trạng phơi nhiễm nghề nghiệp, triệu 

chứng lâm sàng có trở nên tốt hơn khi rời xa công việc không, trong xử trí cần 

có chẩn đoán sớm và loại trừ phơi nhiễm nghề nghiệp càng nhanh càng tốt. 

- Phụ nữ mang thai: trong thời kỳ thai nghén, tình trạng kiểm soát hen có thể thay 

đồi, do đó cần hỏi về bệnh hen cho tất cả phụ nữ mang thai và có dự định mang 

thai, và khuyến cáo họ về tầm quan trọng của việc điều trị hen vì sức khỏe của 

mẹ và bé. 

- Hen ở người lớn tuổi: có thể không được chẩn đoán đầy đủ ở người già hoặc 

đôi khi chẩn đoán quá mức dễ nhầm với khó thở do suy tim trái hay bệnh tim 

thiếu máu cục bộ. 

- Hen ở người hút thuốc và người đã từng hút thuốc: có thể gặp cả hen phế quản, 

COPD hoặc chồng lấp hen phế quản – COPD (ACO). 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Mục tiêu điều trị (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & 

Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

- Giảm tối thiểu (tốt nhất là không có) các triệu chứng mạn tính, kể cả các triệu 

chứng về đêm.  

- Giảm tối thiểu số cơn hen.  

- Không (hoặc hiếm khi) phải đi cấp cứu.  

- Giảm tối thiểu nhu cầu dùng thuốc cắt cơn cường 2.  

- Không bị giới hạn hoạt động thể lực kể cả gắng sức.  



 
 

 

- Thay đổi LLĐ < 20%, LLĐ hoặc chức năng thông khí gần như bình thường. 

Rất ít (hoặc không) có tác dụng phụ của thuốc. 

- Thiết lập kiểm soát hen càng sớm càng tốt (có thể phối hợp với điều trị đợt ngắn 

ngày prednisolone hoặc corticoid dạng phun hít hoặc khí dung liều cao hơn với 

bậc hen tương ứng của người bệnh, sau đó giảm thuốc tới liều tối thiểu cần thiết 

để duy trì sự kiểm soát hen).  

2. Điều trị hen phế quản theo phác đồ bậc thang[2] (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị bệnh hô hấp, 2012) (Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc Anh, Hướng 

dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, 2018) 

Bảng 16: Tên thuốc, liều tương đương của các corticoid phun hít ở người lớn 

Thuốc Liều thấp 

Liều trung 

bình Liều cao 

Beclomethasone 

dipropionate (40, 80 

mcg/liều) 

4-12 liều: 40mcg 12-20 liều: 

40mcg 

>20 liều: 

40mcg 

2-6 liều: 80 mcg 6-8 liều: 80 mcg >10 liều: 

80mcg 

Budesonide 

Bình hít (DPI: 200 

mcg/liều) 

1-2 liều 2-3 liều >3 liều 

Nang khí dung (250, 500 

mcg/nang) 

1-2 nang: 500 

mcg 

2-4 nang: 

500mcg 

>4 nang: 

500mcg 

Fluticasone 2-6 liều: 44 mcg 2-6 liều: 

100mcg 

>6 liều: 

100mcg 

(MDI: 44, 110, 220 

mcg/liều) 

2 liều: 110 mcg >3 liều: 220mcg 
 

(DPI: 50, 100, 250 

mcg/liều) 

2-6 liều: 50 mcg 3-6 liều: 

100mcg 

>6 liều: 100 

mcg 

Dạng thuốc kết hợp 



 
 

 

Budesonide/Formeterol 

(MDI: 80/4.5, 160/4.5 

mcg/liều) 

1-2 liều, 2 lần/ 

ngày: 80/4.5 

mcg/liều 

2 liều, 2 lần/ 

ngày: 80/4.5 tới 

160/4.5mcg/liều 

2 liều, 2 lần/ 

ngày: 160/4.5 

mcg/liều 

Fluticasone/Salmeterol 

(MDI: 45/21, 115/21, 

230/21 mcg/liều) (DPI: 

100/50, 250/50, 500/50 

mcg/liều) 

1 liều, 2 lần/  

ngày: 100/50 

mcg 

1 liều, 2 lần/ 

ngày: 250/50 

mcg 

1 liều, 2 lần/ 

ngày: 500/50 

mcg 

Bảng 17: Đánh giá kiểm soát hen 

 Kiểm soát tốt Kiểm soát một 

phần 

Kiểm soát 

kém 

Triệu chứng ban ngày ≤2 cơn/ tuần >2 cơn/ tuần Liên tục 

Triệu chứng ban đêm Không 1-3 lần/ tuần ≥4 lần/ tuần 

Giới hạn hoạt động Không Một số Nặng 

Dùng thuốc cắt cơn ≤2 lần/ tuần >2 lần/ tuần Thường 

xuyên 

FEV1 hoặc PEF ≥80% 60-80% ≤60% 

Cơn bùng phát 0-1 lần/năm ≥2 lần/ năm ≥2 lần/ năm 

Thay đổi điều trị 

Kiểm soát Duy trì ở liều 

thấp nhất có thể 

Nâng 1 bậc điều 

trị 

Nâng 1-2 bậc 

điều trị, cân 

nhắc dùng 

corticoid uống 

Theo dõi 1-6 tháng 2-6 tuần 2 tuần 

 

Bảng 18: Lựa chọn điều trị với thuốc kiểm soát ban đầu ở người lớn và thiếu 

niên với chẩn đoán hen (theo GINA 2020).[2] 



 
 

 

3. Điều trị cắt cơn hen phế quản (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 

bệnh hô hấp, 2012) (Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc Anh, Hướng dẫn chẩn đoán 

và điều trị bệnh nội khoa, 2018) 

3.1. Cơn hen nhẹ 

- Thuốc giãn phế quản dạng phun hít khi khó thở: xịt Ventolin 2 nhát x 3 

lần/ngày. 

- Dùng thuốc giãn phế quản đường uống nếu không có thuốc đường phun hít: 

salbutamol 4mg x 4 viên chia 4 lần/ ngày hoặc theophyllin 100mg, 

10mg/kg/ngày. 

- Corticoid đường uống 1mg/kg/ngày x 7-10 ngày. 

- Xem xét việc dùng kháng sinh nếu có bội nhiễm (ho đờm đục, sốt): ampicillin 

hoặc amoxilin 3g/ ngày chia 3 lần hoặc cephalosporin (CSP) thế hệ 2,3 (vd: 

Cefuroxime 1,5g/ngày), hoặc dạng kết hợp ampicillin/ amoxillin + ức chế 

betalactamase  3g/ ngày chia 3 lần, hoặc quinolone (levofloxacin 750mg/ ngày 

hoặc moxifloxacin 400mg/ ngày hoặc ciprofloxacin 1000mg/ ngày). Thay đổi 

kháng sinh dựa trên kết quả kháng sinh đồ. 



 
 

 

3.2. Cơn hen trung bình 

- Thuốc giãn phế quản dạng khí dung: 3-6 lần/ngày (Pulmicort, commbivent) 

- Thuốc giãn phế quản đường uống: salbutamol 4mg x 4 viên chia 4 lần/ngày 

hoặc Theophyllin 100mg, 10mg/kg/ngày. Có thể dùng loại tác dụng kéo dài: 

Bambec 10mg 1-2 viên/ngày, Theostat 100mg, Theostat 300mg. 

- Corticoid đường tĩnh mạch 1-2mg/kg/ngày x 7-10 ngày. Trường hợp dùng kéo 

dài hơn 10 ngày cần giảm liều dần để tránh tác dụng phụ của thuốc. 

- Dùng kháng sinh nếu có bội nhiễm (như trong hen nhẹ). 

3.3. Cơn hen phế quản nặng 

- Thở oxy kính 4-8 l/ph 

- Thuốc giãn phế quản: salbutamol hoặc terbutalin dung dịch khí dung 5mg, khí 

dung qua mặt nạ 20 phút/ lần, có thể khí dung đến 3 lần liên tiếp, nếu sau khi 

khí dung 1 lần chưa có hiệu quả. 

- Đánh giá lại bệnh nhân sau 3 lần khí dung: 

- Nếu hết hoặc đỡ khó thở nhiều: khí dung nhắc lại 4 giờ/ lần,  kết hợp thêm 

thuốc giãn phế quản đường uống. 

- Nếu không đỡ khó thở: kết hợp thuốc khí dung với truyền tĩnh mạch: terbutalin 

hoặc salbutamol, truyền tĩnh mạch ống 0.5mg, pha trong dung dịch natriclorua 

0.9%, tốc độ khởi đầu 0.5mg/h (0.1-0.mcg/kg/phút), tăng dần tốc độ 15 

phút/lần đến khi có hiệu quả (có thể tăng đến 4mg/h). 

- Nếu không đáp ứng với salbutamol và terbutalin, có thể dùng các thuốc giãn 

phế quản khác: 

+ Adrenalin: tiêm dưới da 0.3mg. Nếu không đỡ khó thở, có thể tiêm dưới da 

nhắc lại 0.3mg mỗi 20 phút, nhưng không nên tiêm quá 3 lần. Không nên 

dùng adrenalin ở bệnh nhân già, có tiền sử bệnh tim hoặc bệnh mạch vành, 

tăng huyết áp. 

+ Aminophyllin: tiêm tĩnh mạch chậm trong 20 phút với liều 5mg/kg. Sau đó 

truyền tĩnh mạch với liều 0.6mcg/kg/h (không quá 1g/24h). Thận trọng khi 



 
 

 

dùng liều cao, đặc biệt ở người già, suy gan hoặc đã dùng theophyllin trước 

khi nhập viện vì khoảng cách giữa liều độc và liều điều trị gần nhau. 

- Magnesium sulphat: tiêm tĩnh mạch 2g. 

- Corticoid: methylprednisolon (ống 40mg) tiêm tĩnh mạch, dùng 3-4 giờ/lần. 

Khi bệnh nhân đã ra khỏi cơn hen nặng: giảm dần liều trước khi dừng thuốc. 

Kết hợp với corticoid tại chỗ (xịt hoặc khí dung qua máy). 

- Kháng sinh khi có bội nhiễm: kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 2,3 hoặc 

4 (ví dụ: Cefotaxime 1g x 3 lần/ngày, Ceftazidime 1g x 3 lần/ ngày,...) phổi 

hợp thêm kháng sinh nhóm Aminoglycosid (ví dụ: amikacin 15mg/kg/ngày) 

hoặc nhóm Quinolon (ví dụ Levofloxacin 750mg/ngày, Moxifloxacin 

400mg/ngày,...). Thay đổi kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ. 

- Những phương pháp điều trị không nên dùng trong hen nặng: 

+ Thuốc an thần. 

+ Thuốc làm loãng đờm. 

+ Vỗ rung 

+ Bù dịch số lượng lớn. 

3.4. Xử trí cơn hen phế quản nguy kịch 

- Bóp bóng qua mặt nạ với oxy 10 – 12 lít/phút. 

- Nhanh chóng tiến hành đặt nội khí quản và bóp bóng qua nội khí quản. Nếu 

không đặt được nội khí quản, hoặc bệnh nhân biểu hiện ngạt thở, tiến hành 

mở khí quản cấp cứu. Sau đó kết nối hệ thống máy thở, tiến hành thông khí 

nhân tạo xâm nhập. 

- Các thuốc dùng trong điều trị cơn hen phế quả nguy kịch: 

+ Adrenalin: tiêm tĩnh mạch 0.3mg, tiêm nhắc lại sau 5 phút nếu chưa đạt 

hiệu quả giãn phế quản hoặc huyết áp tụt. Sau đó truyền tĩnh mạch liên tục 

với liều bắt đầu 0.2 – 0.3mcg/kg/phút, điều chỉnh liều theo đáp ứng của 

bệnh nhân (mức độ co thắt phế quản, nhịp tim và huyết áp). Chống chỉ định 

trên những bệnh nhân có suy tim, bệnh mạch vành, huyết áp cao, loạn nhịp 

tim,... 



 
 

 

+ Salbutamol hoặc terbutalin hoặc aminophyllin truyền tĩnh mạch liều giống 

như với cơn hen phế quản nặng. 

+ Methylprednisolon (lọ 40mg) tiêm tĩnh mạch 3-4  giờ/ ống. 

+ Kháng sinh trong trường hợp có bội nhiễm (tương tự trường hợp cơn hen 

phế quản nặng). 

4. Theo dõi đánh giá 

- Đánh giá thường xuyên đáp ứng lâm sàng, SpO2. Có thể đo chức năng thông 

khí phổi khi bệnh nhân đã tương đối ổn định, lặp lại đo chức năng hô hấp khi 

cần thiết cho những trường hợp bệnh nhân chưa có chẩn đoán xác định, hoặc 

để theo dõi đánh giá, nâng hoặc giảm bậc điều trị.  

- Các trường hợp bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú, cần sử dụng kháng sinh, 

cần kiểm tra chức năng gan, thận, đánh giá các bilan viêm, công thức bạch cầu 

sau 3-5 ngày điều trị, làm lại khí máu với các trường hợp lâm sàng bệnh nhân 

tiến triển chậm, có rối loạn thông khí (tăng CO2, oxy quá cao hoặc thấp, rối 

loạn toan kiềm). 

5. Tiêu chuẩn ra viện[5] 

- Nhu cầu thuốc dùng dãn phế quản tác dụng ngắn đường hít không quá 6 

lần/ngày. 

- Bệnh nhân có thể đi lại trong phòng. 

- Không bị thức giấc vì khó thở, giảm triệu chứng các cơn khó thở kịch phát về 

đềm. 

- Lâm sàng ổn định trong vòng 24 giờ.  

- Khí máu động mạch ổn định trong 24 giờ. 

- Bệnh nhân và người nhà hiểu biết cách dùng thuốc đúng.  

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Tiến triển của bệnh không giống nhau, có người bệnh ổn định một thời gian 

dài, có người bị liên tục, trong quá trình diễn biến lâu dài của bệnh có thể có 

những biến chứng sau: 

- Nhiễm khuẩn: đợt bội nhiễm làm bệnh nặng thêm, bệnh nhân xuất hiện các 



 
 

 

triệu chứng sốt, ho khạc đờm đặc, khó thở, có khi biểu hiện đợt suy hô hấp. 

- Giãn phế nang: phế nang bị ứ khí, thành phế nang bị phá hủy do các đợt bội 

nhiễm lâu dần gây giãn phế nang. Thể tích và áp lực phế nang tăng lên, vách 

mạch máu dày lên,lòng mạch hẹp lại, hệ thống mao mạch thưa thớt đưa đến  

hậu quả là tăng áp lực tiểu tuần hoàn. 

- Suy thất phải: là biến chứng cuối cùng của hen phế quản, dày thất phải, buồng 

thất phải giãn và sau cùng là suy tim toàn bộ. (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt 

Anh, Phạm Quang Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Hướng dẫn và kiểm tra việc dùng thuốc theo đường phun, hít. Giáo dục hướng 

dẫn người bệnh tuân thủ việc dùng thuốc theo đúng chỉ định. 

- Hướng dẫn bệnh nhân tránh các yếu tố kích phát như: không hút thuốc, tránh 

khói thuốc, khói bếp than, các mùi hắc, không nuôi chó, mèo.  

- Giữ môi trường trong nhà sạch, thoáng 

- Tránh những thức ăn có nguy cơ gây dị ứng: nhộng, hải sản. 

- Tái khám định kỳ. (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & 

Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Trường hợp khó khăn trong xác định chẩn đoán hen: 

+  Bệnh nhân có triệu chứng nhiễm trùng mạn tính, hoặc có tính chất gợi ý đến 

nguyên nhân bệnh tim, phổi khác,.. 

+  Chẩn đoán không rõ ràng dù sau 1 đợt điều trị thử với ICS hoặc corticoid 

toàn thân. 

+  Bệnh nhân với tính chất của cả hen lẫn COPD, nếu có nghi ngờ về ưu tiên 

điều trị. 

- Nghi ngờ hen nghề nghiệp: 

Làm thêm các xét nghiệm khẳng định và xác định tác nhân nhạy cảm hoặc kích 

thích, tư vấn cụ thể, loại bỏ phơi nhiễm và điều trị thuốc. 

- Hen không kiểm soát dai dẳng hoặc đợt kịch phát thường xuyên: 



 
 

 

+  Triệu chứng của bệnh nhân không được kiểm soát hoặc bệnh nhân có đợt 

kịch phát tiến triển hoặc chức năng hô hấp thấp dù kỹ thuật phun hít thuốc 

dùng và tuân thủ tốt. 

+  Bệnh nhân thường xuyên phải nhập cấp cứu vì triệu chứng của hen. 

+  Các triệu chứng về đêm thường xuyên xuất hiện 

- Với các trường hợp trẻ nhỏ: 

+  Nghi ngờ chẩn đoán hen 

+  Triệu chứng đợt kịch phát vẫn không được kiểm soát dù sử dụng ICS liều 

trung bình, kỹ thuật hít thuốc đúng và tuân thủ tốt. 

+  Nghi ngờ tác dụng phụ của điều trị (vd: chậm phát triển).  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]  GINA, Global Strategy for Asthma Managementand Prevention update, 

2020.  

[2]  Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản ở người lớn và trẻ 

em >12 tuổi, Hà Nội, 2020.  

[3]  Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh and Nguyễn Lân Việt, 

Bệnh học nội khoa, vol. 1, Hà Nội: Nhà xuất bản Y học, 2012, pp. 59-70. 

[4]  Ngô Quý Châu và Nguyễn Quốc Anh, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh 

nội khoa, Hà Nội: Bệnh viện Bạch Mai, 2018, pp. 370-374. 

[5]  Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, Hà Nội: Nhà xuất 

bản Y học, 2012, pp. 90-98. 

MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT Mã ICD Tên bệnh Ghi chú 

1 J45  Hen (suyễn)  

2 J45.0  Hen chủ yếu do dị ứng  

3 J45.1  Hen không dị ứng  

4 J45.8  Hen hỗn hợp  

5 J45.9  Hen không phân loại  



 
 

 

6 J46  Cơn hen ác tính  

7 J30.4  Viêm mũi dị ứng không phân loại  

8 J30  Viêm mũi vận mạch và viêm mũi dị ứng  

Ngoài ra còn các mã bệnh kèm theo khác trong trường hợp bệnh nhân có các 

bệnh lý kèm theo 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

GIÃN PHẾ QUẢN (J47) 

 

I. KHÁI NIỆM 

Giãn phế quản (GPQ) 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. Bình thường từ 

phế quản gốc các phế quản phân chia 17-20 lần tới tiểu phế quản tận. Các phế 

quản có thể giãn từ thế hệ thứ 4 trở đi. Gọi là giãn phế quản khi đường kính của 

lòng phế quản lớn hơn bình thường, là một bệnh mạn tính do bẩm sinh hay mắc 

phải, bệnh có tính chất nội – ngoại khoa, nội khoa chỉ điều trị triệu chứng và biến 

chứng, chủ yếu là phải mổ. (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, 

& Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

II. NGUYÊN NHÂN 

1. Do tắc phế quản 

- Tắc phế quản do dị vật. 

- Tắc phế quản do u trong lòng phế quản. 

- Tắc phế quản do sẹo cũ của các chấn thương, viêm nhiễm. 

2. Do viêm, hoại tử thành phế quản 

+ Giãn phế quản do lao. 

+ Giãn phế quản sau viêm không đặc hiệu như: viêm phổi do vi khuẩn, virus, do 

sặc dịch dạ dày, hoặc do hít phải dịch máu xuống phổi.  

+ Giãn phế quản xảy ra ở bệnh nhân bị xơ hóa kén. 

+ Giãn phế quản do xơ hoặc do u hạt co kéo thành phế quản: lao xơ hang, áp xe 

phổi mạn tính. 

3. Giãn phế quản tiên phát 

+ Hội chứng Mounier Kuhn. 

+ Hội chứng Kartagener. 

+ Hội chứng Williams – Campbell. 



 
 

 

4. Không rõ nguyên nhân 

Giãn phế quản vô căn có thể do rối loạn thanh lọc phổi phế quản, nhưng 

thường bị bỏ qua, thường gặp ở người lớn, ở thùy dưới. (Ngô Quý Châu, Nguyễn 

Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) (Bộ 

Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, 2012) 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, 

& Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán 

và điều trị bệnh hô hấp, 2012) 

1.1. Lâm sàng 

1.1.1. Triệu chứng cơ năng 

- Ho, khạc đờm kéo dài: là triệu chứng rất quan trọng. Đờm mủ màu xanh hoặc 

màu vàng, một số trường hợp có ho đờm lẫn máu. Lượng đờm trong ngày có 

thể ít (< 10 ml/ngày), trung bình (10-150 ml/ngày) hoặc nhiều (> 150 

ml/ngày). Để lắng đờm có 3 lớp: lớp trên là bọt; lớp giữa là nhầy mủ; lớp dưới 

là mủ đục. Khạc đờm thường tăng lên khi có bội nhiễm. Có một số trường hợp 

ho khan hoặc không ho (GPQ thể khô ở các thuỳ trên). Một số trường hợp có 

dấu hiệu của viêm đa xoang làm hướng tới hội chứng xoang phế quản.  

- Ho ra máu: có thể là triệu chứng duy nhất của bệnh. Ho máu tái phát nhiều 

lần, có thể kéo dài nhiều năm. Mức độ ho máu có thể ít hoặc nhiều từ ho máu 

nhẹ (< 50 ml); trung bình (50 - 200 ml), ho máu nặng (> 200 ml), ho máu rất 

nặng (> 500 ml/ngày) và/hoặc gây suy hô hấp cấp.  

- Khó thở: thường xuất hiện muộn, là biểu hiện của suy hô hấp do tổn thương 

lan toả hai phổi, có thể có tím. 

- Sốt: khi có nhiễm khuẩn hô hấp, sốt thường kèm theo khạc đờm tăng và/hoặc 

thay đổi màu sắc của đờm.  

- Đau ngực: là dấu hiệu của nhiễm khuẩn phổi ở vùng gần màng phổi hoặc túi 

phế quản giãn căng.  

1.1.2. Triệu chứng thực thể 



 
 

 

- Khám phổi: thường thấy ran nổ, ran ẩm. Ran ngáy, ran rít chỉ nghe thấy trong 

đợt cấp, có khi nghe thấy tiếng thổi giả hang, có thể thấy hội chứng đông đặc 

co rút khi có xẹp phổi. 

- Móng tay khum ở những bệnh nhân bị bội nhiễm phế quản nhiều lần, kéo dài. 

- Có thể có các triệu chứng của tâm phế mạn: phù chân, gan to, tĩnh mạch cổ 

nổi,… 

1.2. Cận lâm sàng giúp chẩn đoán, điều trị và tiên lượng bệnh 

1.2.1. Xét nghiệm huyết học 

- Công thức máu, máu lắng: Đánh giá tình trạng nhiễm khuẩn, mức độ thiếu 

máu do viêm mạn tính. 

- Đông máu cơ bản: PT, APTT, Fibrinogen (trong các trường hợp bệnh nhân có 

ho máu). 

1.2.2. Sinh hóa máu 

Glucose,ure, creatinine, điện giải đồ (Na+, K+, Cl-), GOT, GPT, Albumin, 

protein toàn phần (đánh giá các bệnh kèm theo, kiểm tra chức năng gan thận 

trước khi dùng thuốc), CRP, CRP - hs, Pro-Calcitonin (đánh giá mức độ nhiễm 

khuẩn) 

1.2.3. Khí máu 

Đánh giá tình trạng oxy hóa, rối loạn kiềm toan. 

1.2.4. Xét nghiệm vi sinh 

Vi khuẩn nuôi cấy định danh tự động, AFB, PCR-lao,.. 

1.2.5. Hình ảnh X quang phổi 

Hình ảnh gợi ý giãn phế quản:  

- Thành phế quản tạo thành các đường song song (đường ray). 

- Thể tích của thuỳ phổi có giãn phế quản nhỏ lại, các đường mờ mạch máu 

phổi xít lại với nhau nếu có xẹp phổi. 

- 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 về mùa lạnh xung quanh khu vực giãn 

phế quản. 

- Các đám mờ hình ống biểu hiện của các phế quản bị lấp đầy chất nhầy, mủ. 

- Khoảng 7 - 30% trường hợp chụp phổi chuẩn không thấy gì bất thường.  

1.2.6. Chụp cắt lớp vi tính vi tính lớp mỏng, độ phân giải cao 

Là 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 được quy định là khi 1 phế quản trên một đoạn 

dài 2 cm có đường kính tương tự phế quản đã phân chia ra phế quản đó. 

- Thấy phế quản ở cách màng phổi thành ngực dưới 1 cm 

- Thấy phế quản đi sát vào màng phổi trung thất. 

1.2.7. X – quang xoang  

Nếu bệnh nhân có biểu hiện viêm xoang và nghi ngờ hội chứng xoang phế quản. 

- Đo chức năng hô hấp: đánh giá mức độ rối loạn thông khí phổi. 

- Nội soi phế quản: Đánh giá tổn thương phối hợp trong lòng phế quản, bơm rửa 

phế quản lấy dịch làm xét nghiệm. 

- Điện tâm đồ: phát hiện sớm tâm phế mạn. 

- Trường hợp bệnh nhân 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 (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, 

& Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán 

và điều trị bệnh hô hấp, 2012) 

- Chỉ đặt ra khi chưa chụp cắt lớp vi tính, cần phân biệt với: 

- Áp xe phổi: rất khó phân biệt khi giãn phế quản có đợt bội nhiễm cấp.  

- Lao phổi. 

- Kén khí ở phổi bội nhiễm: xác định bằng chụp cắt lớp vi tính.  



 
 

 

3. Chẩn đoán nguyên nhân (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, 

& Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và 

điều trị bệnh hô hấp, 2012) 

- Khi chụp CLVT hoặc soi phế quản thấy tổn thương: 

+ U phế quản (cần làm sinh thiết để xác định). 

+ Dị vật: dị vật vào phế quản từ lâu bị bỏ quên. 

+ Sỏi phế quản: hiếm gặp thường không được chẩn đoán, thường là muối vôi phủ 

lên dị vật, lọt vào phế quản từ lâu (10-15 năm) lấy ra dễ vỡ, chụp phổi thường 

có thể thấy đám mờ vôi hóa. 

+ Phế quản bị tắc do: lao đang tiến triển, sẹo cũ của lao, viêm sơ hóa phế quản 

- Sau chấn thương. 

IV. ĐIỀU TRỊ  

Căn cứ điều kiện cụ thể và diễn biến bệnh hoặc có phát sinh bệnh kết hợp lựa chọn 

các thuốc thay thế, kèm theo hoặc theo hội chẩn. 

1. Hướng điều trị (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, 2012) 

(Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc Anh, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội 

khoa, 2018)[4] 

- Kháng sinh chống bội nhiễm. 

- Dẫn lưu đờm mủ 

- Điều trị triệu chứng: giãn phế quản, cầm máu. 

2. Điều trị bội nhiễm phế quản (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh 

hô hấp, 2012) (Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc Anh, Hướng dẫn chẩn đoán và 

điều trị bệnh nội khoa, 2018)[4] 

Lựa chọn kháng sinh ban đầu, dùng đường uống hay đường tiêm tùy theo 

mức độ nhiễm trùng, màu sắc đờm, thay đổi kháng sinh tùy theo kết quả kháng 

sinh đồ: 

- Kháng sinh: Cephalosporin thế hệ 3, 4: cefotaxime 3-6 g/ngày, ceftazidime 3-

6 g/ngày, cefepime 3 -6g/ngày.  



 
 

 

- Kết hợp với các kháng sinh nhóm aminoglycoside: gentamycin 3-5 mg/kg/ngày 

tiêm bắp 1 lần hoặc amikacin 15mg/kg/ngày truyền tĩnh mạch hoặc nhóm 

quinolon: ciprofloxacin 1g/ngày chia 2 lần, levofloxacin 750mg/ ngày, 

moxifloxacin 400mg/ ngày. 

- Các thuốc khác có thể dùng thay thế: 

+ Penicillin G 20-50 triệu đơn vị /ngày, pha truyền tĩnh mạch, kết hợp 1 kháng 

sinh nhóm aminoglycoside.  

+ Nếu nghi vi khuẩn tiết beta lactamase thì thay penicilin G bằng amoxicilin + 

acid clavunalic hoặc ampicilin + sulbactam, liều dùng 3-6 g/ngày. 

+ Nếu bệnh nhân khạc đờm mủ thối thì kết hợp nhóm beta lactame với 

metronidazole 1-1,5g/ngày truyền tĩnh mạch chia 2-3 lần, truyền tĩnh mạch, 

hoặc penicilin G 10 – 50 triệu đơn vị kết hợp metronidazole 1–1,5g/ngày 

truyền tĩnh mạch. 

- Thay đổi kháng sinh dựa theo đáp ứng lâm sàng và kết quả kháng sinh đồ nếu 

có. 

- Thời gian dùng kháng sinh: tùy theo từng trường hợp. Thời gian dùng kháng 

sinh thông thường: 1-2 tuần. Những trường hợp giãn phế quản nặng, vi khuẩn 

kháng thuốc: thường cần dùng kháng sinh dài ngày hơn, hoặc bội nhiễm do 

Pseudomonas aeruginosa, hoặc Staphylococcus areus: thời gian dùng kháng 

sinh có thể tới 3 tuần.  

3. Dẫn lưu đờm (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & Nguyễn 

Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

- Hướng dẫn cho bệnh nhân cách ho khạc đờm và vỗ rung lồng ngực kết hợp 

với dẫn lưu theo tư thế: tuỳ theo vị trí tổn thương chọn tư thế thích hợp, thường 

cần để bệnh nhân nằm đầu dốc, sao cho đờm, mủ từ phế quản thoát ra ngoài 

dễ dàng.  

- Kết hợp vỗ rung, lắc lồng ngực. Mỗi ngày nên làm  2-3 lần, thời gian mỗi lần 

tăng dần, 5-10-20 phút, làm trước bữa ăn.  



 
 

 

- Đây là phương pháp dẫn lưu đơn giản có kết quả tốt và BN cần làm thường 

xuyên hàng ngày kể cả khi không có bội nhiễm phế quản.  

- Soi phế quản ống mềm nếu có. Trong quá trình soi tiến hành hút dịch phế 

quản làm xét nghiệm vi sinh vật, bơm rửa lòng phế quản, giải phóng đờm mủ 

bít tắc. 

4. Nếu có hội chứng xoang phế quản (GPQ và viêm đa xoang mạn tính) 

Có thể cho bệnh nhân uống erythromycine 10 mg/kg/ngày, chia 2 lần, kéo 

dài từ 6- 24 tháng nếu bệnh nhân không bị các tác dụng phụ của thuốc. Không 

dùng đồng thời với Theophyllin hoặc các thuốc cùng nhóm xanthin do gây xoắn 

đỉnh. 

5. Khi bệnh nhân có khó thở, nghe phổi có ran rít, ran ngáy, có thể cho các 

thuốc giãn phế quản (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & 

Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

- Thuốc cường beta 2- adrenergic: salbutamol 4mg x 4 viên/ ngày, uống chia 4 

lần; terbutaline 5mg x 2-4viên/ ngày, uống chia 2-4 lần. 

- Thuốc kháng cholinergic: ipratropium bromide khí dung 2ml/ lần x 3 lần/ ngày. 

- Thuốc kháng cholinergic kết hợp thuốc cường beta 2-adrenergic: fenoterol/ 

ipratropium (Berodual), salbutamol/ ipratropium (Combivent): khí dung 2ml/ 

lần x 3 lần/ ngày. 

- Thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài: bambuterol (Bambec) 10mg uống 1 

viên/ngày. 

6. Điều trị ho máu (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & 

Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

- Ho ra máu nhẹ: lượng máu ho khạc < 50ml/ngày. Nằm nghỉ, ăn lỏng, dùng 

thuốc giảm ho, an thần thuốc ngủ nếu không có chống chỉ định (có dấu hiệu co 

thắt phế quản, suy hô hấp). 

- Ho máu mức độ trung bình: lượng máu ho khạc 50-200ml/ngày: 

+ Chăm sóc chung: như trên  

+ Transamin 250mg x 4 ống/ngày tiêm tĩnh mạch. 



 
 

 

+ Morphine 0,01 g tiêm dưới da hoặc tĩnh mạch (thận trọng khi có suy hô hấp 

mạn).  

+ Dùng kháng sinh cho tất cả các trường hợp ho máu từ mức độ trung bình trở 

lên để phòng nhiễm khuẩn. 

- Ho ra máu nặng: lượng máu ho khạc 200 - 500ml/ngày 

+ Chăm sóc chung, morphine, các thuốc co mạch: như trên  

+ Truyền dịch, truyền máu bồi phụ khối lượng tuần hoàn. 

- Ho máu rất nặng > 500 ml/ngày:  

+ Các biện pháp điều trị như ho máu mức độ nặng. 

+ Hút đờm máu, đặt nội khí quản, hoặc mở khí quản để hút loại bỏ các cục 

máu đông gây bít tắc phế quản. 

+ Soi phế quản ống mềm: xác định vị trí chảy máu, tạo điều kiện thuận lợi khi 

gây tắc động mạch phế quản hoặc phẫu thuật cắt phân thuỳ phổi.  Bơm thuốc 

co mạch giúp cầm máu tạm thời: dung dịch epinephrin (Adrenalin) pha loãng 

0,1%. Giải phóng máu đọng trong đường thở.  

+ Chụp động mạch phế quản ở BN ho máu nặng, ho máu dai dẳng, tái phát 

nhiều đợt. Gây bịt tắc động mạch phế quản nếu thấy hình ảnh búi phình, 

thông động mạch.   

+ Xét nghiệm máu ngoại vi cấp để đánh giá mức độ thiếu máu và bù. 

+ Bù khối lượng máu mất hoặc các chế phẩm cao phân tử. 

- Phẫu thuật: Chỉ định cắt phân thuỳ, thuỳ hoặc cả bên phổi cho những trường 

hợp giãn phế quản khu trú; giãn phế quản có ho máu nặng hoặc ho máu tái phát. 

7. Theo dõi đánh giá 

- Theo dõi thường xuyên lâm sàng (tình trạng đờm, ho máu, mức độ khó thở), 

SpO2,… 

- Đánh giá các bilan viêm (CRP, VSS, Procalcitonin, công thức bạch cầu,..) sau 

3-5 ngày, điều chỉnh kháng sinh theo kháng sinh đồ. Các trường hợp bệnh nhân 

có ho máu cần theo dõi công thức máu, cần thiết 1 lần/ ngày, khí máu với các 

trường hợp có rối loạn thông khí, rối loạn toan kiềm, chức năng gan thận 1-2 



 
 

 

lần/ tuần (đặc biệt các bệnh nhân được sử dụng các nhóm thuốc, kháng sinh có 

ảnh hưởng đến chức năng gan, thận như nhóm Aminoglycosis). 

- Cần chụp lại Xquang ngực thẳng hoặc CT ngực ở những bệnh nhân mà xuất 

hiện các bất thường mới trên phim Xquang hoặc nhập viện vì ho máu mà chưa 

tìm ra nguyên nhân để loại trừ nguyên nhân ác tính. 

8. Tiêu chuẩn ra viện 

- Lâm sàng bệnh nhân ổn định ít nhất 24 giờ: giảm khó thở, giảm ho, không sốt,... 

- Những bệnh nhân lúc vào viện có suy hô hấp cần làm đánh giá lại SpO2 và khí 

máu, đảm bảo ổn định trước khi cho xuất viện. 

- Hướng dẫn người nhà và bệnh nhân cách sử dụng thuốc và chăm sóc tại nhà 

bao gồm cả việc thở oxy, nhất là khi có đợt cấp xuất hiện. 

- Người bệnh có thể tự thực hiện các hoạt động cơ bản trong chăm sóc cá nhân. 

IV. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Giãn phế quản là 1 bệnh kéo dài, trong quá trình điều bị bệnh có những đợt cấp 

(ho, khạc đờm mủ, khó thở) dần dần có móng tay khum, khó thở xuất hiện 

thường xuyên. Có thể có những biến chứng: tràn dịch màng phổi, áp xe phổi, 

viêm phổi tái phát, ho ra máu nặng, áp xe não, giãn phế nang, suy hô hấp, suy 

tim phải.  

- Tiên lượng tốt: nếu giãn phế quản đơn thuần, khu trú.  

- Tiên lượng xấu: nếu có nhiều đợt bội nhiễm, giãn phế quản ở nhiều nơi, có kèm 

theo một bệnh khác, suy hô hấp, suy tim phải. (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt 

Anh, Phạm Quang Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) (Bộ Y 

Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, 2012) (Ngô Quý Châu & 

Nguyễn Quốc Anh, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, 2018) 

V. PHÒNG BỆNH 

- 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 như viêm phế quản cấp, áp xe phổi. 



 
 

 

- Tiêm phòng cúm hàng năm để đề phòng những đợt bội nhiễm của giãn phế 

quản. 

- Điều trị sớm lao sơ nhiễm ở trẻ em.  

- Đề phòng và lấy sớm dị vật phế quản.  

- Rèn luyện thân thể thường xuyên để tăng sức đề kháng của cơ thể. Giữ ấm cổ 

ngực, đề phòng các đợt bội nhiễm khi đã bị giãn phế quản. (Ngô Quý Châu, 

Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 

2012) 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Ho tăng, tăng lượng đờm, thay đổi màu sắc đờm 

- Khó thở tăng 

- Sốt >38 độ C 

- Tăng khò khè, ran ở phổi 

- Mệt lả, giảm gắng sức, giảm hoạt động thể lực 

- Đo chức năng hô hấp xấu đi 

- Hình ảnh Xquang phổi thay đồi, gợi ý nhiễm trùng 

- Có nhiều bệnh kèm theo chưa được kiểm soát: COPD, hen, suy tim, THA, đái 

tháo đường, …  
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT Mã ICD Tên bệnh Ghi chú 

1 J47 Dãn phế quản  

2 Q33.4 Dãn phế quản bẩm sinh  

3 J44 Các bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính khác  

4 J44.1 Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đợt cấp, 

không phân loại 

 

5 J44.0 Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đợt cấp do bội 

nhiễm 

 

6 J44.8 Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, phân loại 

khác 

 

7 J44.9 Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính không phân 

loại 

 

Ngoài ra còn các mã bệnh kèm theo khác trong trường hợp bệnh nhân có các 

bệnh lý kèm theo 

 

  



 
 

 

 

TRÀN MỦ MÀNG PHỔI 

 

I. ĐỊNH NGHĨA  

Tràn mủ màng phổi là sự tích tụ mủ trong khoang màng phổi. Bệnh có thể 

do nhiều nguyên nhân: viêm màng phổi, viêm phổi, áp xe phổi, phẫu thuật lồng 

ngực, chấn thương, 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: 

Klebsiellapneumoniae, Staphylococcusaureus..., có thể do nấm hoặc amip.  

Tràn mủ màng phổi cần phải được chẩn đoán và điều trị sớm, tránh diễn biến 

xấu hoặc để lại di chứng nặng cho người bệnh. (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán 

và điều trị bệnh hô hấp, 2012) 

II. NGUYÊN NHÂN 

Vi khuẩn gây bệnh thường gặp là tụ cầu vàng, liên cầu, phế cầu, các vi khuẩn 

gram âm như Psedomonas, Klebsiella pneumoniae, Escheriacoli, 

Aerobacteraerogene, Proteus, Bacteroides, Salmonella. Nhiễm khuẩn lan tỏa từ 

máu hoặc bất kỳ vị trí nào của lồng ngực, ổ bụng. Ngoài ra, còn có thể do các 

nguyên nhân sau: 

- Thường kèm theo với viêm phổi, đặc biệt là viêm phổi hít 

- Dò phế quản màng phổi 

- Áp xe quanh amydal, quanh hàm 

- Nhiễm khuẩn mặt trước cột sống cổ 

- Phẫu thuật lồng ngực, chấn thương, tràn máu màng phổi 

- Chọc dò màng phổi kỹ thuật không vo khuẩn 

- Vỡ thực quản (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, 2012) 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, 

2012) 

1.1. Lâm sàng 



 
 

 

- Tiền sử bệnh lý trước đó: viêm phổi, áp xe phổi, áp xe gan hoặc phẫu thuật lồng 

ngực... 

- Sốt: đột ngột sốt cao, dao động. Số ít trường hợp sốt nhẹ kéo dài, trường hợp 

này thường xảy ra ở người suy giảm miễn dịch hoặc đã dùng kháng sinh. 

- Ho: ho khan hoặc khạc đờm. Có trường hợp ho ra mủ. Khó thở. Đau ngực bên 

tổn thương. Dấu hiệu mất nước: da khô, đái ít... 

- Toàn thân suy sụp, gầy sút, thiếu máu, mặt hốc hác, thể trạng nhiễm trùng. 

- Bên tràn mủ màng phổi: có thể thấy thành ngực bên bệnh lý phù, kém hoặc 

không di động, gõ đục, rung thanh giảm hoặc mất, rì rào phế nang giảm. Nếu 

có tràn khí kèm theo có thể có gõ đục vùng thấp và gõ vang ở vùng cao, có thể 

có tràn khí dưới da. 

- Chọc thăm dò thấy dịch màng phổi có màu đục, vàng, xanh hoặc màu nâu; mùi 

thối (gợi ý vi khuẩn yếm khí) đôi khi chọc thăm dò không lấy được mủ do tràn 

mủ đã vách hóa. 

1.2. Cận lâm sàng 

- Công thức máu, VSS, CRP, Pro-calcitonin đánh giá mức độ nhiễm trùng  

- Sinh hóa máu: Đánh giá trước khi điều trị ( Ure,creatinin, glucose,GOT,GPT, 

điện giải đồ, protein, albumin). 

- Đông máu cơ bản, HIV, viêm gan B, C (test nhanh hoặc ELISA): Đánh giá tình 

trạng đông cầm máu trước khi dẫn lưu. 

- Đờm: AFB , vi khuẩn nuôi cấy và định danh bằng phương pháp tự động, 

Mycobacterium PCR. 

- Khí máu: trong các trường hợp bệnh nhân có suy hô hấp. 

- Chụp x - quang lồng ngực: thấy hình ảnh tràn dịch màng phổi 

- Chụp cắt lớp vi tính: giúp xác định rõ vị trí, mức độ, tổn thương nhu mô phổi, 

giúp xác định vị trí và đường vào ổ mủ màng phổi đặc biệt trong trường hợp 

tràn mủ màng phổi khu trú, đa ổ. 



 
 

 

- Siêu âm khoang màng phổi: thấy hình ảnh tràn dịch màng phổi, dịch tăng tỷ 

trọng, không đồng nhất, có thể thấy hình ảnh tràn dịch màng phổi với nhiều 

vách ngăn. 

- Siêu âm ổ bụng: Nếu nghi ngờ áp xe gan vỡ lên khoang màng phổi hoặc nghi 

có bệnh lý gan mật khác 

- 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. 

- Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm cho người bệnh khicó 

diễn biễn bất thường hoặc  khi có hội chẩn. 

- Trường hợp người bệnh có nhiều bệnh kết hợp thì chỉ định cận lâm sàng của 

bệnh phối hợp theo phác đồ của bệnh đó. (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và 

điều trị bệnh hô hấp, 2012) 

2. Chẩn đoán phân biệt (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, 

2012) 

- Tràn dịch màng phổi do lao: sốt nhẹ về chiều, dịch màng phổi màu vàng chanh, 

tế bào dịch màng phổi chủ yếu là bạch cầu lympho. Có thể thấy tổn thương nốt, 

thâm nhiễm trên phim x quang phổi. Chẩn đoán xác định khi có kết quả AFB 

đờm dương tính, PCR-MTB dịch MP dương tính, và/ hoặc sinh thiết MP thấy 

tổn thương nang lao...  

- Tràn mủ màng phổi do laolà một biến chứng ít gặp đặc trưng bởi mủ màng phổi 

có chứa nhiều vi khuẩn lao, thường có tổn thương từ nhu mô phổi gần màng 

phổi hoặc các hang lao thông với màng phổi. Mủ màng phổi có thể tự do hoặc 

khu trú. Tổn thương màng phổi dày dính, vôi hóa, và dày màng xương sườn 

vùng mủ màng phổi khu trú. Mủ màng phổi do lao thường có nhiều tế bào 

lymphô và hay tìm thấy AFB trực tiếp trong dịch mủ màng phổi.  

- Tràn dịch màng phổi dịch dưỡng chấp: dịch trắng đục như sữa. Định lượng 

triglyceride dịch màng phổi > 110 mg/dL (1,24 mmol/L), tỷ lệ triglyceride dịch 



 
 

 

màng phổi/ huyết thanh > 1; tỷ lệ cholesterol dịch màng phổi/cholesterol huyết 

thanh < 1.  

III. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, 

2012)[2] (Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc Anh, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 

bệnh nội khoa, 2018) 

- Mủ màng phổi phải được điều trị nội trú tại bệnh viện, ở các đơn vị có khả năng 

đặt ống dẫn lưu màng phổi. Các trường hợp nhiễm trùng, nhiễm độc nặng như 

có sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực. 

- Dẫn lưu mủ sớm, rửa màng phổi hàng ngày với natriclorua 0,9%, có thể kết 

hợp bơm streptokinase vào khoang màng phổi nếu có chỉ định. 

- Kháng sinh dùng liều cao, phối hợp ít nhất hai loại, đường toàn thân kéo dài 4-

6 tuần. 

- 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. 

- Vật lý trị liệu phục hồi chức năng hô hấp sớm. 

2. Dẫn lưu mủ (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, 2012)[2] 

(Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc Anh, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội 

khoa, 2018) 

- Chỉ định:  

+ Chọc dò thấy dịch mủ. 

+ Tế bào dịch màng phổi: có tế bào bạch cầu đa nhân thoái hoá. 

+ Vi khuẩn:  nhuộm gram thấy hình ảnh vi khuẩn, cấy dịch MP có vi khuẩn. 

+ Sinh hóa: pH < 7,2; Glucose < 60mg/dL. 



 
 

 

- Thận trọng trong trường hợp sau: rối loạn đông máu nặng, ổ mủ nhỏ, ổ mủ gần 

trung thất (cần tiến hành dẫn lưu mủ dưới hướng dẫn của máy chụp cắt lớp vi 

tính lồng ngực nếu có điều kiện). 

- Sử dụng ống dẫn lưu 18 - 32 F tuỳ từng trường hợp. Sau khi đặt ống dẫn lưu, 

hút liên tục với hệ thống dẫn lưu kín áp lực - 20 đến - 40 cm H2O. Bình dẫn lưu 

phải được đặt thấp hơn lồng ngực ngay cả khi đang hút dẫn lưu cũng như lúc 

di chuyển để tránh trào ngược dịch từ bình dẫn lưu vào khoang màng phổi của 

bệnh nhân.  

- Bơm rửa khoang màng phổi qua ống dẫn lưu hàng ngày bằng natriclorua 0,9% 

cho tới khi dịch hút ra trong (thường rửa khoảng 1500 – 2000 ml). Không bơm 

rửa nếu có rò phế quản màng phổi (biểu hiện ho, sặc khi bơm rửa). 

- Bơm streptokinase vào khoang màng phổi: 

+ Chỉ định: khi mủ màng phổi đặc, dẫn lưu kém, hoặc có hình ảnh vách hóa 

khoang màng phổi. 

+ Tiến hành: sau khi rửa màng phổi, lấy 100.000 - 300.000 đơn vị streptokinase 

pha với 100ml natri clorua 0,9% sau đó bơm vào khoang màng phổi. Bơm 1 

lần/ngày x 5 ngày liên tiếp. Sau bơm: kẹp ống dẫn lưu 2- 4 giờ, sau đó mở 

kẹp, hút liên tục với hệ thống dẫn lưu kín.  

+ Việc bơm các thuốc tiêu sợi huyết vào khoang màng phổi sẽ giúp dẫn lưu 

mủ dễ dàng hơn.  

+ Phải đưa cho người bệnh đã dùng streptokinase thẻ có ghi rõ việc đã dùng 

streptokinase để lần khác nếu có chỉ định dùng loại thuốc tiêu sợi huyết thì 

không dùng streptokinase nữa mà dùng loại thuốc khác đề phòng tai biến dị 

ứng.   

- Chỉ định rút ống dẫn lưu khi: 

+ X quang hoặc siêu âm màng phổi không còn dịch. 

+ Ống dẫn lưu không còn ra mủ. 

+ Bơm rửa thấy dịch trong. 



 
 

 

+ Ống dẫn lưu đặt quá 10-14 ngày mà còn mủ: cần thay ống dẫn lưu mới (cấy 

vi khuẩn đầu sonde dẫn lưu). (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 

bệnh hô hấp, 2012)[2] (Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc Anh, Hướng dẫn 

chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, 2018) 

3. Điều trị kháng sinh (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, 

2012)[2] (Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc Anh, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 

bệnh nội khoa, 2018) 

3.1. Nguyên tắc dùng kháng sinh 

- Dùng kháng sinh sớm. 

- Phối hợp từ 2 kháng sinh trở lên, theo đường tĩnh mạch hoặc tiêm bắp. 

- 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.  

- Thời gian dùng kháng sinh ít nhất 4 tuần (có thể kéo dài đến 6 tuần tuỳ theo 

lâm sàng và x quang phổi).  

3.2. Các loại kháng sinh có thể dùng như sau 

- Penicilin G 10 - 50 triệu đơn vị tuỳ theo tình trạng và cân nặng của bệnh nhân, 

pha truyền tĩnh mạch chia 3 - 4 lần /ngày, kết hợp với 1 kháng sinh nhóm 

aminoglycoside: 

+ Gentamycin 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 Natriclorua 0,9%. 

- Nếu nghi vi khuẩn tiết betalactamase thì thay penicilin G bằng amoxicillin + 

acid clavunalic hoặc ampicillin + sulbactam, liều dùng 3- 6 g/ngày (các biệt 

dược: Augmentin, Curam, Unasyn...). 

- Nếu nghi ngờ do vi khuẩn gram âm thì dùng cephalosporin thế hệ 3 như 

cefotaxime 3 - 6 g/ngày, ceftazidime 3 - 6 g/ngày; hoặc Cefepim 1g x 3 – 

6g/ngày hoặc imipenem kết hợp với kháng sinh nhóm aminoglycoside với liều 

tương tự như đã nêu ở trên. 



 
 

 

- Nếu nghi ngờ do vi khuẩn yếm khí thì kết hợp nhóm beta lactame + acid 

clavunalic; hoặc ampicillin + sulbactam; hoặc cephalosporin thế hệ 3; hoặc 

imipenem ... với metronidazole liều 1- 1,5g/ngày, truyền tĩnh mạch chia 2-3 

lần/ngày, hoặc penicillin G 10 - 50 triệu đơn vị kết hợp metronidazole 1-

1,5g/ngày truyền tĩnh mạch, hoặc hoặc penicilin G 10 - 50 triệu đơn vị kết hợp 

clindamycin 1,8g/ngày truyền tĩnh mạch. 

- 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: ceftazidime 3-6g/ngày chia 3 lần 

hoặc piperacilin + tazobactam 4,5g x 3 lần/ngày hoặc imipenem, meronem (2 -

3 g/ngày kết hợp kháng sinh nhóm aminoglycoside hoặc quinolone, 

metronidazol với liều như trên. Điều chỉnh kháng sinh theo diễn biến lâm sàng 

và kết quả kháng sinh đồ.  

- Nếu nghi ngờ do tụ cầu: oxacillin 6 - 12g/ngày hoặc vancomycin 1-2 g/ngày, 

kết hợp với amikacin khi nghi do tụ cầu kháng thuốc. 

- Nếu do amíp thì dùng metronidazole 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 bệnh nhân có 

sử dụng thuốc nhóm aminoglycoside. (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 

bệnh hô hấp, 2012)[2] (Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc Anh, Hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị bệnh nội khoa, 2018) 

Kháng sinh có thể sử dụng trong điều trị tràn mủ màng phổi 

Tên hoạt chất Tên biệt dược Hàm lượng 

Amikacin Amikacin 500 mg/100ml/1 lọ 

Ampicillin + Sulbactam Ama power 1g + 0.5 g/1 lọ 

Cefotaxim Trikapezon 2g/ 1 lọ 

Ceftazidime Bicefzidim  1g/ 1 lọ, 2g/1 lọ 

Cefepime Cefeme 1g /1 lọ 

Imipenem Imipenem 500 mg/ 1 lọ 

Metronidazole Trichopol 500 mg/ 100 ml 



 
 

 

Levofloxacin Levogolds 750 mg/150 ml 

Moxifloxacin Biviflox 400 mg/250 ml 

Vancomycin Vancomycin 500 mg/1 lọ 

Oxacillin  Oxacillin 1g/ 1 lọ 

3.3. Đánh giá sau 1 tuần điều trị 

3.3.1. Tiến triển tốt 

- Hết sốt, hết khó thở. 

- Lượng mủ ra ống dẫn lưu giảm. 

- Tổn thương trên X quang phổi thuyên giảm, tiếp tục kháng sinh cho đủ 4 - 6 

tuần. 

3.3.2. Tiến triển không tốt 

- Còn sốt. 

- Ống dẫn lưu màng phổi ra mủ kéo dài. 

- XQ phổi không cải thiện. 

3.3.3. 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. 

4. Điều trị triệu chứng (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, 

2012)[2] (Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc Anh, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 

bệnh nội khoa, 2018) 

- Cho paracetamol nếu có sốt > 380C (thận trọng ở những BN có tiền sử bệnh lý 

gan mật). 

- Dinh dưỡng: chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng. 

- Thở oxy khi có suy hô hấp. 

- Điều trị sốc nhiễm trùng nếu có. 

- Bồi phụ nước, điện giải. Dùng thêm vitamine B1, B6 liều cao nếu có tiền sử 

nghiện rượu. 

5. Nội soi can thiệp khoang màng phổi 

Những cơ sở có điều kiện nên tiến hành nội soi can thiệp khoang màng phổi 



 
 

 

sớm để giải phóng ổ mủ, bơm rửa khoang màng phổi, phát hiện và xử lý lỗ dò phế 

quản - màng phổi và có thể bóc màng phổi qua nội soi. 

6. Điều trị ngoại khoa 

- Khi dùng kháng sinh, dẫn lưu mủ thất bại sau 4-6 tuần. 

- Mủ màng phổi có rò phế quản - màng phổi. 

- Phẫu thuật bóc vỏ màng phổi khi màng phổi bị dày dính nhiều, gây hạn chế 

chức năng hô hấp (lâm sàng bệnh nhân khó thở, rối loạn thông khí hạn chế). 

(Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, 2012)[2] (Ngô Quý 

Châu & Nguyễn Quốc Anh, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, 

2018) 

7. Phục hồi chức năng hô hấp 

Tập sớm để mủ thoát ra ngoài dễ dàng hơn và đề phòng dày dính màng phổi 

về sau. Có thể thực hiện 1 ngày sau khi đặt ống dẫn lưu màng phổi. (Bộ Y Tế, 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, 2012)[2] (Ngô Quý Châu & 

Nguyễn Quốc Anh, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, 2018) 

8. Theo dõi đánh giá 

- Theo dõi lượng dịch và màu sắc dịch qua dẫn lưu màng phổi. 

- Siêu âm màng phổi đánh giá dịch màng phổi 1- 2 lần/ tuần hoặc khi có bất 

thường. 

- Đánh giá các bilan viêm, chức năng gan thận sau mỗi 3-5 ngày. 

9. Tiêu chuẩn ra viện 

Cho bệnh nhân ra viện khi: 

- Cắt sốt ít nhất 24 giờ. 

- Lâm sàng cải thiện: không hoặc giảm khó thở, không đau ngực,… 

- Đảm bảo tuân thủ thời gian dùng thuốc khi chuyển sang kháng sinh đường 

uống. 

- Dịch màng phổi không bị tái phát ít nhất sau 2 ngày rút dẫn lưu. 

IV. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Tiến triển tốt: Người bệnh hết sốt, lượng mủ qua ống dẫn lưu giảm, tổn thương 



 
 

 

trên Xquang 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, Xquang 

phổi không cải thiện => thay kháng sinh (dựa vào kết quả nuôi 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. [2] 

V. 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. 

- Không hút thuốc lá, thuốc lào. 

- Giữ ấm cổ, ngực trong mùa lạnh.[2] 

VI. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Tất cả các trường hợp bệnh nhân bị tràn mủ màng phổi đều cần được nhập 

viện để làm chẩn đoán xác định và điều trị tích cực bằng nội khoa hoặc can thiệp 

ngoại khoa nếu cần 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ  

STT Mã ICD Tên bệnh Ghi 

chú 

1 J94  Các bệnh màng phổi khác  



 
 

 

2 J94.8  Các bệnh màng phổi xác đinh khác  

3 J94.9  Bệnh màng phổi, không phân loại  

4 J90  Tràn dịch màng phổi không phân loại nơi 

khác 

 

5 J86  Mủ lồng ngực  

6 J86.0  Mủ lồng ngực có lỗ rò  

7 J86.9  Mủ lồng ngực không có lỗ rò  

 Ngoài ra còn các mã bệnh kèm theo khác trong trường hợp bệnh nhân có các 

bệnh lý kèm theo 

 

. 

  



 
 

 

 

TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI (J93) 

 

I. ĐỊNH NGHĨA 

- 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). 

- TKMP thường được chia thành TKMP tự phát nguyên phát, TKMP tự phát thứ 

phát, TKMP do chấn thương và TKMP do các thủ thuật chẩn đoán và điều trị 

gây ra. (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & Nguyễn Lân 

Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

II. NGUYÊN NHÂN 

1. TKMP tự phát nguyên phát (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang 

Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

- 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 (bleb) hay bóng khí (bulle). 

2. TKMP tự phát thứ phát (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang 

Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

- 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. 



 
 

 

3. TKMP do chấn thương do thủng thành ngực hoặc gãy xương sườn gây tổn 

thương phổi (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & Nguyễn 

Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

4. 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). (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm 

Quang Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

5. TKMP liên quan kinh nguyệt (catamenial pneumothorax) (Ngô Quý Châu, 

Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 

2012) 

6. TKMP ở bệnh nhân HIV-AIDS (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm 

Quang Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Triệu chứng 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. 

(Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & Nguyễn Lân Việt, 

Bệnh học nội khoa, 2012) (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô 

hấp, 2012) 

1.2. Cận lâm sàng giúp chẩn đoán, điều trị, tiên lượng 



 
 

 

- X quang lồng ngực: khoảng tăng sáng, mất vân phổi giữa lồng thành ngực và 

nhu mô phổi, hình đường viền ngăn giữa nhu mô phổi và vùng tràn khí (đường 

lá tạng màng phổi). Khoang liên sườn giãn rộng. Trung thất bị đẩy sang bên 

đối diện trong trường hợp tràn khí màng phổi áp lực dương. 

- CT scan: phân biệt giữa TKMP khu trú với bóng khí nhu mô phổi, giúp tìm 

nguyên nhân tràn khí: kén khí sát màng phổi, khí phế thũng cạnh vách…… 

- Khí máu động mạch: trong các trường hợp có suy hô hấp, đánh giá thông khí. 

Thường có giảm PaO2, nhưng cũng giảm cả PaCO2 do tăng thông khí. TKMP 

thứ phát: giảm PaO2 + tăng PaCO2 

- Công thức máu , Đông máu cơ bản , HIV, viêm gan B, C (test nhanh hoặc 

ELISA), để chuẩn bị cho quá trình chọc hút khí màng phổi hoặc mở màng phổi 

hút dẫn lưu khí: 

+ Kiểm tra chức năng gan thận ( Ure, creatinin, GOT, GPT, protein 

,albumin….) trước khi điều trị 

+ Nếu có dấu hiệu nhiễm trùng ,nhiễm độc , ho đờm thì cần lấy đờm  làm thêm 

xét nghiệm đờm (AFB , nuôi cấy nếu tìm thấy VK cần làm KSĐ ) 

- Khí máu: đánh giá oxy hóa máu, rối loạn toan kiềm (đặc biệt trong trường hợp 

bệnh nhân có suy hô hấp, hoặc các bệnh lý hô hấp mạn tính kèm theo). 

- Điện tâm đồ: giúp chẩn đoán phân biệt với các trường hợp bệnh nhân có biểu 

hiện đau ngực dễ nhẫm lẫn với hội chứng vành cấp hoặc bệnh lý tim mạch khác 

- Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm cho người bệnh khi 

có diễn biễn bất thường hoặc  khi có hội chẩn. 

- Trường hợp người bệnh có nhiều bệnh kết hợp thì chỉ định cận lâm sàng của 

bệnh phối hợp theo phác đồ của bệnh đó. (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, 

Phạm Quang Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) (Bộ Y Tế, 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, 2012) 

2. Chẩn đoán mức độ TKMP (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang 

Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

Công thức Light: % TKMP = [1 - (D23 / D13)] x 100 



 
 

 

 

Trong đó: 

- D1: đường kính trung bình V lồng ngực 

- D2: đường kính trung bình phổi bệnh 

+ TKMP < 20%: lượng ít 

+ TKMP ≥ 20%: lượng nhiều 

3. Chẩn đoán phân biệt (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, 

& Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán 

và điều trị bệnh hô hấp, 2012) 

- 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. 

4. Chẩn đoán nguyên nhân (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang 

Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị bệnh hô hấp, 2012) 

- TKMP tự phát nguyên phát:Không rõ nguyên nhân, thường gặp ở người trẻ, 

cao gầy, hút thuốc. 



 
 

 

- TKMP tự phát thứ phát: 

+ Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế nang, hen phế quản, cần nghĩ tới 

TKMP ở những bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế nang, 

hen phế quản đang ổn định, đột nhiên suy hô hấp nặng.Nhiễm khuẩn phổi: 

do tụ cầu vàng, viêm phổi hoại tử do vi khuẩn Gram âm, viêm phổi do 

Pneumocystis carinii, lao phổi có hang hoặc không có hang. 

+ Ung thư phế quản gây di căn màng phổi làm thủng màng phổi: hiếm gặp. 

+ Các bệnh phổi mô kẽ như xơ phổi mô kẽ lan toả, bụi phổi silic, bệnh sarcoid, 

bệnh phổi đột lỗ, nhồi máu phổi đều có thể có biến chứng TKMP. 

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

- Tràn khí màng phổi do chấn thương: do thủng thành ngực hoặc gẫy xương sườn 

gây tổn thương phổi. 

- Tràn khí màng phổi do các thủ thuật chẩn đoán và điều trị: chọc dịch màng 

phổi, sinh thiết màng phổi, sinh thiết phổi xuyên thành ngực hay soi phế quản, 

đặt cathetertĩnh mạch dưới đòn, bóp bóng quá mạnh hoặc thở máy áp lực đẩy 

vào cao, bệnh nhân chống máy (chấn thương phổi do áp lực). 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & 

Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và 

điều trị bệnh hô hấp, 2012)[3] (Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc Anh, Hướng dẫn 

chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, 2018) 

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

- Phòng ngừa nguy cơ TKMP tái phát. 

2. Tháo hết khí màng phổi (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang 

Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị bệnh hô hấp, 2012)[3] (Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc Anh, 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, 2018) 

2.1. Thở oxy 



 
 

 

Tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát, lượng khí màng phổi ít (<15% thể 

tích bên tràn khí, chiều ngang của dải khí sát màng phổi < 2cm): không cần hút 

dẫn lưu, thở oxy 2-3 l/phút trong 2-3 ngày, sau đó chụp lại Xquang ngực thẳng, 

nếu ổn định, có thể cho bệnh nhân xuất viện. 

2.2. Chọc hút khí màng phổi đơn thuần  

- Chỉ định cho những bệnh nhân TKMP tự phát nguyên phát> 15% thể tích bên 

phổi tràn khí (chiều ngang của dải khí sát màng phổi > 2cm). TKMP thứ phát 

sau các thủ thuật: chọc dịch màng phổi, sinh thiết màng phổi, sinh thiết xuyên 

thành ngực, lượng khí ít <15% thể tích bên phổi tràn khí. 

- Sử dụng kim nhỏ nối với ba chạc và bơm tiêm 50ml, sau khi hút hết khí thì rút 

kim, nếu hút được 4l khí mà khí vẫn ra đều, không có cảm giác sắp hết khí cần 

xét chỉ định mở màng phổi, hoặc: 

- Sử dụng kim luồn (14-16G) nối với dây truyền dịch, ba chạc và bơm tiêm 50ml, 

sau khi hút hết khí, kẹp dây truyền và khóa ba chạc trong 12 giờ, sau chụp lại, 

nếu không thấy tái phát thì rút kim luồn hoặc: 

- Đặt Catheter có nòng polyethylen vào khoang màng phổi: 

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

ống dẫn lưu 24 giờ. 

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

lâm sàng và chụp Xquang phổi. 

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

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

2.3. Mở màng phổi, đặt ống dẫn lưu  

2.3.1. Chỉ định 

- TKMP áp lực dương: nhịp thở >30 lần/phút, nhịp tim >120 lần/ phút, huyết áp 

tụt, trung thất bị đẩy lệch về bên đối diện, vòm hoành hạ thấp dẹt và thẳng, có 

khi đảo ngược, tràn khí dưới da. Nếu chọc ki vào khoang màng phổi sẽ thấy khí 

xì ra. 



 
 

 

- Tất cả các trường hợp tràn khí màng phổi tự phát thứ phát (TKMP ở bệnh nhân 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, lao phổi, áp xe phổi,…). 

- TKMP do chấn thương.  

- TKMP thứ phát sau thông khí nhân tạo.  

- TKMP tự phát tiên phát lượng khí nhiều hoặc thất bại với các phương pháp 

điều trị nêu trên.  

- Tràn khí tràn dịch màng phổi (vì có thể do tràn máu màng phổi).  

2.3.2. Tiến hành 

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

bệnh nhân TKMP cần thở máy hoặc tràn khí màng phổi kèm tràn máu màng 

phổi.  

- Nên sử dụng van Heimlich hoặc van nước trong 12-14 giờ đầu để tránh nguy 

cơ phù phổi do phổi giãn nở nhanh nếu TKMP đã có từ trước khi dẫn lưu nhiều 

ngày.  

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

ống dẫn lưu 24 giờ. 

- Rút ống dẫn lưu nếu không thấy TKMP tái phát sau 24 giờ: khám lâm sàng và 

chụp Xquang phổi.  

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

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

2.3.3. Thất bại 

Khí tiếp tục ra sau 5 ngày hút dẫn lưu liên tục.  

3. Dự phòng tái phát (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & 

Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) (Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán và 

điều trị bệnh hô hấp, 2012)[3] (Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc Anh, Hướng dẫn 

chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, 2018) 

3.1. Chỉ định 

- Tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát đã tái phát từ lần 2 trở đi. 



 
 

 

- Tràn khí màng phổi tự phát thứ phát sau các bệnh: bênh phổi tắc nghẽn mạn 

tính, lao phổi cũ, bệnh phổi mô kẽ.  

- Hình ảnh bóng, kén khí, trên phim chụp Xquang hoặc CLVT.  

3.2. Bơm bột Talc y tế qua ống dẫn lưu 

- Chỉ định: bệnh nhân TKMP có 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 dẫn lưu màng phổi.  

- Pha 10gam bột talc y tế vô trùng với 50ml natriclorua 0.9% và 10ml lidocain 

2%, rồi bơm qua ống dẫn lưu màng phổi.  

- Dừng hút dẫn lưu, thay đổi tư thế 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 các dấu hiệu 

suy hô hấp sau kẹp ống dẫn lưu. 

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

và sau bơm bột talc), sốt sau bơm bột talc. 

3.3. Bơm iodopovidon qua ống dẫn lưu 

- Chỉ định: tương tự như bơm bột talc qua ống dẫn lưu. Nên chỉ định bơm 

iodopovidon trong trường hợp đã đặt ống dẫn lưu nhiều ngày, hoặc bệnh nhân 

có suy hô hấp nhiều. 

- Bơm dung dịch pha 40ml iodopovidon 10% với 60ml natriclorua 0.9%. 

- Dừng hút dẫn lưu, thay đổi tư thế 15 phút/lần. Hút dẫn lưu liên tục sau khi bơm 

iodopovidon 2 giờ.  

- Lưu ý: sau bơm iodopovidon 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 nhau.  

3.4. Nội soi màng phổi can thiệp 

Nơi có điều kiện, nên được xem xét can thiệp sớm trong các trường hợp thất 

bại điều trị sau 5 ngày dẫn lưu. Qua nội soi có thể tiến hành: gây dính màng phổi 



 
 

 

với bột talc, chà sát 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 rò phế quản – màng phổi. Kết hợp 

gây dính màng phổi với hóa chất hoặc gây viêm dính bằng các chà sát 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 hằngngày. 

- 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 ống dẫn lưu 

- 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 ống dẫn lưu 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 sốtphải kiểm tra lại xem có tràn dịch hay TKMP tái phát hay không. 

7. Tiêu chuẩn ra viện và dặn dò bệnh nhân sau khi ra viện 

- Cho bệnh nhân ra viện sau khi rút sonde dẫn lưu màng phổi, không có tình 

trạng tràn khí tái phát. 

- Phải cai thuốc lá. 

- Sau 4-6 tuần, chụp CT scanner lồng ngực lát mỏng 1 mm để phát hiện bóng khí 

hoặc bọt khí để chỉ định phẫu thuật. 

- 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. 

8. Một số thể tràn khí màng phổi 

8.1. TKMP và tràn dịch (máu, mủ, dưỡng trấp) màng phổi 

- Mở màng phổi hút dẫn lưu kín. 

- Chỉ định nội soi khoang màng phổi hoặc phẫu thuật sau khi thất bại với biện 

pháp điều trị nêu trên. 

8.2. TKMP áp lực dương 

- Ngay khi phát hiện, cần chọc tháo khí màng phổi ngay bằng kim thường hoặc 

ống thông nhỏ vào khoang liên sườn 2 ngoài đường giữa đòn khoảng 1cm (để 



 
 

 

tránh tổn thương động mạch vú trong) hoặc khoang liên sườn 4-5 đường nách 

giữa, để làm giảm áp lực khoang màng phổi. 

- Mở màng phổi hút dẫn lưu sớm. 

8.3. TKMP do các thủ thuật chẩn đoán và điều trị 

- TKMP sau các thủ thuật: lượng khí ít chỉ cần chọc hút bằng kim nhỏ hoặc đặt 

ống dẫn lưu khang màng phổi. Mở màng phổi nếu lượng khí nhiều, chọc hút 

bằng kim nhỏ không hiệu quả. 

- TKMP ở các bệnh nhân mắc bệnh COPD do bóp bóng hoặc thở máy, cần mở 

màng phổi với ống dẫn lưu cỡ 24-28F, sau đó hút dẫn lưu liên tục và có thể làm 

xơ hóa màng phổi bằng dung dịch Talc hoặ Iodopovidone bơm qua ống dẫn 

lưu. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Tái phát: Gần một nửa những người có tiền sử tràn khí màng phổi đều có tái 

phát, thông thường trong khoảng ba năm đầu tiên. 

- Không khí liên tục bị rò rỉ: Mặc dù đã được đặt ống dẫn lưu để hút không khí 

ra nhưng đôi khi không khí có thể tiếp tục bị rò rỉ. Sau khoảng vài ngày đến 

một tuần hay lâu hơn, có thể người bệnh cần phải phẫu thuật vá lỗ rò rỉ khí. 

- Thiếu oxy: Tràn khí màng phổi gây chèn ép phổi, không khí vào phổi ít hơn 

dẫn đến ít oxy đi vào máu. Thiếu oxy có thể dẫn đến tình trạng thiếu Oxy cung 

cấp đến các cơ quan và ở mức độ nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng. 

- Chèn ép tim: Nếu không được điều trị sớm, tràn khí màng phổi sẽ gây chèn ép 

tim. Tràn khí màng phổi có thể ảnh hưởng đến lượng máu về tim. Chèn ép tim 

có thể gây tử vong nếu không được hỗ trợ điều trị ngay lập tức. 

- Suy hô hấp: xảy ra khi mức độ oxy trong máu giảm quá nhiều. Oxy máu giảm 

nhiều có thể dẫn đến tình trạng rối loạn nhịp tim và gây rối loạn tri giác như bất 

tỉnh, lẫn lộn, ngủ gà và hôn mê. Cuối cùng, suy hô hấp có thể gây tử vong. 

- Shock: Tình trạng này khá nguy kịch, xảy ra khi huyết áp giảm xuống rất thấp 

và các cơ quan quan trọng của cơ thể bị tước oxy cũng như chất dinh dưỡng. 

Shock là một cấp cứu y tế và đòi hỏi phải chăm sóc ngay lập tức.[3] (Ngô Quý 



 
 

 

Châu & Nguyễn Quốc Anh, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, 

2018) 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Những người từng bị tràn khí màng phổi nên tránh lặn sâu, đi máy bay bởi vì 

sự thay đổi áp suất có thể dẫn tới nguy cơ tái phát. 

-  Cần bỏ hút thuốc lá để giảm nguy cơ tái phát tràn khí màng phổi. 

- Khi thấy có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường như đau ngực, khó thở,... cần đến 

cơ sở y tế để được thăm khám và can thiệp kịp thời. 

- Với các bệnh nhân có bệnh lý phổi mạn tính kèm theo đặc biệt COPD đã có 

giãn phế nang cần tuân thủ điều trị, tránh gắng sức nhiều,…[3] 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Các trường hợp tràn khí màng phổi cho dù là nguyên nhân gì, mức độ nào 

đều là cấp cứu nội khoa và cần nhập viện để theo dõi điều trị. 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ  

STT Mã ICD Tên bệnh Ghi chú 

1 J93  Tràn khí màng phổi  

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

3 J93.1  Các dạng tràn khí màng phổi tự phát khác  

4 J93.8  Các dạng tràn khí màng phổi khác  

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

6 J94  Các bệnh màng phổi khác  

7 J43  Giãn phế nang  

8 J43.1  Giãn phế nang toàn tiểu thùy  

9 J43.2  Giãn phế nang trung tâm tiểu thùy  

 Ngoài ra còn các mã bệnh kèm theo khác trong trường hợp bệnh nhân có các 

bệnh lý kèm theo 

 

  



 
 

 

 

HO RA MÁU (R04.2) 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Ho ra máu là một cấp cứu nội khoa 

- Là tình trạng ho, khạc, ộc, trào máu từ đường hô hấp dưới ra ngoài qua đường 

miệng, mũi, có thể chỉ là dây máu lẫn trong đàm đến tình trạng ho ra một số 

lượng lớn máu. 

- Ho ra máu là dấu hiệu liên quan đến nhiều bệnh lý khác nhau như bệnh phổi, 

phế quản (nhiễm khuẩn, ung thư), bệnh tim mạch, chấn thương lồng ngực, các 

bệnh tự miễn, dùng thuốc, độc tố, dị vật đường hô hấp dưới. 

- Ho ra máu cũng có thể là biến chứng của các thủ thuật can thiệp ở phế quản-

phổi. (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & Nguyễn Lân 

Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

II. NGUYÊN NHÂN 

1. Các bệnh phổi – phế quản (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang 

Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

- Lao phổi: dựa vào hội chứng nhiễm lao (sốt nhẹ về chiều, ra mồ hôi đêm, gầy 

sút cân,..), xét nghiệm tìm trực khuẩn lao trong đờm. 

- Bệnh phổi không do lao: 

+ Viêm phổi. 

+ Áp xe phổi. 

+ Bụi phổi. 

+ Nấm phổi. 

+ Sán lá phổi.  

+ U nang bào sán. 

+ U phổi lành tính.  

+ K phổi nguyên phát, K phổi thứ phát.  

+ Phù phổi cấp tổn thương. 



 
 

 

+ Lạc nội mạc tử cung vào phổi: ho ra máu theo chu kì kinh nguyệt.  

+ Cháy máu phế nang.  

- Bệnh phế quản: 

+ Viêm phế quản cấp. 

+ Giãn phế quản. 

+ Dị vật phế quản. 

2. Các bệnh tim mạch (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & 

Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

- Tăng huyết áp. 

- Vỡ phình động mạch chủ ngực.  

- Tắc mạch phổi. 

- Còn ống động mạch. 

- Hẹp van 2 lá. 

- Phù phổi cấp huyết động (do suy tim trái). 

- Dị dạng mạch máu phổi như thông, dò động tĩnh mạch phổi. 

3. Các bệnh toàn thân (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & 

Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

- Bệnh sinh chảy máu. 

- Thể tạng chảy máu. 

- Rối loạn đông máu do dùng các thuốc chống đông, thuốc kháng kết tập tiểu 

cầu. 

- Đông máu rải rác trong lòng mạch. 

- Nhiễm khuẩn huyết do các nhiễm trùng nặng do viêm phổi. 

4. Nguyên nhân ngoại khoa, do thầy thuốc (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, 

Phạm Quang Vinh, & Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

- Chấn thương đụng giập lồng ngực, phổi, phế quản.  

- Các thủ thuật trên phổi, phế quản:  sinh thiết phổi, nội soi phế quản, sinh thiết 

phế quản, chải phế quản, sinh thiết xuyên vách phế quản, chọc dò màng phổi,… 

III. CHẦN ĐOÁN 



 
 

 

1. Lâm sàng: (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & Nguyễn 

Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) (Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc Anh, Hướng 

dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, 2018)[3] 

- Ho ra máu: lúc đầu màu đỏ tươi, có bọt lẫn trong đàm, sau đó chuyển dần sang 

sậm màu. Số lượng có thể lượng ít đến rất lượng nhiều từ 100-600ml trong 

vòng 24 giờ. 

- Khám: 

+ Các triệu chứng liên quan đến các bệnh lý phổi, phế quản: sốt, khó thở, đau 

ngực, ran nổ, ran ẩm,... 

+ Thiếu máu nếu ho ra máu nặng: da xanh, niêm mạc nhạt, mạch nhanh, huyết 

áp tụt,. 

+ Suy hô hấp cấp tùy thuộc mức độ ho ra máu và tình trạng bệnh lý phổi: nhịp 

thở nhanh, xanh tím môi, đầu chi. 

2. Cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán, điều trị, tiên lượng 

- X-quang lồng ngực thẳng, nghiêng: có thể thấy hình ảnh giãn phế quản, hình 

kính mờ, đông đặc nhu mô phổi, hình hang, thâm nhiễm nhu mô,. 

- Chụp CT scan lồng ngực: cho thấy rõ hơn các tổn thương nêu trên. Ngoài ra 

còn phát hiện các tổn thương nhỏ, tổn thương gần trung thất không phát hiện 

trên X-quang lồng ngực thường quy. 

- Chụp HRCT lồng ngực (high resolution CT scanning): được đề nghị trên những 

bệnh nhân nghi ngờ giãn phế quản. Có thể xác địng các bất thường mạc máu 

phổi như tắc động mạch phổi, dị dạng động mạch phổi, thông động mạch - tĩnh 

mạch phổi. 

- Chụp động mạch phế quản: chỉ định trong trường hợp ho ra máu nặng, để phát 

hiện giãn động mạch phế quản và gây bít tắc. 

- Nội soi phế quản ống mềm: cần thực hiện sớm để xác định vị trí chảy máu, 

quan sát sang thương trong nội phế quản là nguyên nhân gây chảy máu, đồng 

thời rửa phế quản, phế nang, hút dịch làm xét nghiệm tế bào, vi khuẩn (AFB, 

nấm, vi khuẩn thông thường).  



 
 

 

- Xét nghiệm đờm: nhuộm Gram nuôi cấy kháng sinh đồ và xét nghiệm tìm AFB, 

Xpert MTB/RIF, BACTEC trong chẩn đoán lao phổi. 

- Xét nghiệm máu: công thức máu, nhóm máu, hematocrit (giúp đánh giá tình 

trạng ho ra máu lượng lớn hay mãn tính), đông máu cơ bản,…. 

- Sinh hóa máu (glucose, creatinine, điện giải đồ (Na+, K+, Cl-), GOT, GPT…). 

- Khí máu động mạch: giúp đánh giá độ bão hòa oxy trong máu của bệnh nhân. 

- Các xét nghiệm giúp chẩn đoán bệnh lý tự miễn: tổng phân tích nước tiểu, 

kháng thể kháng nhân, kháng thể kháng DNA,.( hội chứng phổi thận như hội 

chứng Goodpastures, lupus ban đỏ.) 

- Điện tâm đồ: Giúp phát hiện dấu hiệu gợi ý nhồi máu phổi gây ho máu 

- Nội soi họng, nội soi thực quản dạ dày giúp phân biệt trong các trường hợp 

điểm chảy máu ở đường hô hấp trên, hoặc từ đường tiêu hóa. 

- Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm cho người bệnh khi 

có diễn biễn bất thường hoặc  khi có hội chẩn. 

- Trường hợp người bệnh có nhiều bệnh kết hợp thì chỉ định cận lâm sàng của 

bệnh phối hợp theo phác đồ của bệnh đó 

3. Chẩn đoán mức độ ho ra máu 

- Nhẹ: lượng máu < 50 mL. 

- Trung bình: lượng máu 50-200 mL 

- Nặng: lượng máu > 200 mL. 

- Rất nặng: lượng máu > 500 mL. 

- Ho máu tắc nghẽn: ho máu nặng kèm suy hô hấp cấp tính. 

4. Chẩn đoán phân biệt ho ra máu 

- Chảy máu do bệnh lý tai, mũi, họng: hỏi bệnh sử, khám cẩn thận, nội soi tai 

mũi họng thấy điểm chảy máu, nguyên nhân u, polýp, bất thường mạch máu, 

chấn thương sọ não,... 

- Chảy máu do bệnh lý răng, hàm, mặt: viêm, áp xe quanh răng, ung thư lưỡi,. 

- Bệnh lý tiêu hóa: loét dạ dày, ung thư dạ dày, thực quản, giãn vỡ tĩnh mạch 

thực quản ở bệnh nhân xơ gan, bệnh nhân nôn máu lẫn thức ăn, máu thường 



 
 

 

màu sẫm. 

5. Chẩn đoán nguyên nhân ho ra máu 

- Có thể phân loại ho ra máu dựa vào nguồn gốc tổn thương trong phổi. 

- Cần phân biệt với chảy máu đường hô hấp trên (vùng hầu thanh quản) và chảy 

máu từ đường tiêu hóa. 

5.1. Nguồn từ cây khí phế quản phổi 

- Khối u: 

+ Ung thư biểu mô phế quản. 

+ Ung thư di căn nội phế quản. 

+ Kaposi’s sarcoma. 

+ Ung thư hạch phế quản. 

- Viêm phế quản (cấp hoặc mãn tính). 

- Giãn phế quản. 

- Sỏi phế quản 

- Chấn thương đường thở. 

- Dị vật đường thở. 

5.2. Nhu mô phổi 

- Áp xe phổi. 

- Viêm phổi. 

- Lao phổi. 

- Nấm phổi (u nấm). 

- Hội chứng Goodpasture. 

- Chứng ứ sắt ở phổi vô căn. 

- Bệnh u hạt Wegener. 

- Viêm phổi do lupus. 

- Chấn thương giập phổi. 

5.3. Mạch máu phổi 

- Bất thường động tĩnh mạch 

- Thuyên tắc phổi. 



 
 

 

- Tăng áp động mạch phổi (đặc biệt là hẹp van hai lá). 

- Đặt stent trong mạch máu. 

6. Các nguyên nhân khác 

- Lạc nội mạc tử cung. 

- Rối loạn đông máu: sử dụng thuốc kháng đông. Bệnh sử và khám lâm sàng 

Lưu đồ chẩn đoán và tiếp cận xử trí một trường hợp ho ra máu 

 

IV. ĐIỀUTRỊ 



 
 

 

1. Nguyên tắc điều trị [3] 

- Phải được làm các thăm dò chẩn đoán và điều trị sớm tại bệnh viện. 

- Đồng thời điều trị cầm máu và điều trị nguyên nhân. 

- Hồi sức đảm bảo thông khí phế nang, cung cấp đủ ôxy, bồi hoàn máu và dịch 

đủ. 

- Căn cứ điều kiện và diễn biến bệnh hoặc phát sinh bệnh kết hợp lựa chọn thuốc 

thay thế, kèm theo hoặc theo hội chẩn. 

2. Hồi sức 

- Khai thông đường hô hấp, đảm bảo thông khí phế nang: hút máu, các chất tiết 

đường hô hấp. 

- Đặt nội khí quản, mở khí quản, thở ôxy, thở máy nếu có suy hô hấp nặng. 

- Bồi phụ khối lượng tuần hoàn: đặt đường truyền cỡ lớn, truyền máu để bồi hoàn 

đủ lượng máu mất, đảm bảo khối lượng tuần hoàn, bù điện giải,... 

3. Chăm sóc chung 

- Thở ôxy tùy theo mức độ khó thở và mức độ giảm SpO2. 

- Nằm nghỉ tuyệt đối nơi yên tĩnh, tránh vận động mạnh. Bệnh nhân ho ra máu 

nặng khi ổn định cho nằm nghiêng bên phổi tổn thương đề phòng nguy cơ sặc 

máu vào bên phổi lành. 

- Ăn lỏng, uống nước mát lạnh. 

- Dùng thuốc an thần nhẹ: Diazepam liều thấp. Nếu dùng liều cao dễ có nguy cơ 

sặc khi ho ra máu nhiều và che lắp các dấu hiệu suy hô hấp. 

- Dùng kháng sinh chống bội nhiễm. 

4. Các thuốc làm giảm ho máu 

- Thuốc phiện và các dẫn xuất: Morphin ống 10mg, tiêm bắp 1 ống khi ho ra máu 

nặng. 

- Thuốc giảm ho: Terpin Cedein uống 4 viên/ngày, chia 2 lần. 

5. Điều chỉnh các rối loạn đông máu, cầm máu 

- Truyền huyết tương tươi nếu có rối loạn đông máu, INR kéo dài, truyền tiểu 

cầu khi số lượng, chất lượng tiểu cầu giảm. Suy gan hoặc thiếu vitamin K dùng 



 
 

 

vitamin K1 1 ống 10 mg tiêm bắp hoặc tĩnh mạch chậm x 1-4 ống/ngày. 

- Phác đồ Adrenalin phun khí dung (PKD): 

+ Dùng Adrenalin 1p1000 1 mL + 3 mL NaCL 0.9%, PKD 

+ Đánh giá lại khi phun hết thuốc. 

+ Nếu cải thiện: 1 giờ sau lập lại 1 liều PKD nữa. Sau đó lập lại PKD mỗi 4 

giờ/lần x 12 giờ. 

+ Nếu thất bại: lâm sàng nặng hơn, có tụt SpO2 hoặc ho ra máu tái phát trước 

khi liều PKD kế tiếp, lập lại ngay 1 liều PKD nữa: 

+ Nếu cải thiện: làm như trên, 1 giờ sau lập lại 1 liều PKD nữa. Sau đó lập lại 

PKD mỗi 4 giờ/lần x 12 giờ. 

+ Nếu thất bại: chuyển phác đồ Vasopressin 

 

- Phác đồ Glypressine: 

+ Tiêm tĩnh mạch chậm, 4 giờ/lần x 12 giờ. 

+ Liều lượng: 

• Cân nặng < 50 kg: 1 mg 

• Cân nặng 50 - 70 kg: 1.5 mg 

• Cân nặng > 70 kg: 1.5 mg 

+ Chống chỉ định: 

• Tuyệt đối: có thai 

• Tương đối: tăng huyết áp chưa ổn định, cơn đau thắt ngực, hen, trên 70 

tuổi. 



 
 

 

+ Phải theo dõi sát huyết áp và monitor tim mạch. 

- Adrenocrom (Adrenoxyl, Adona, Adrenosem): tăng cường sức đề kháng thành 

mạch, liều dùng 10 mg uống 1-2 viên/ngày, ống 50 mg truyền tĩnh mạch, hiệu 

quả chưa được chứng minh. 

- Các thuốc chống tiêu sợi huyết (acid tranexamique): trường hợp cấp cứu tiêm 

tĩnh mạch chậm 1-2 ống 500 mg mỗi 8 giờ. Khi bệnh nhân ổn định cho uống 

viên 250 mg x 4 lần, chia 2 lần/ngày. 

6. Các can thiệp để chẩn đoán và điều trị ho ra máu 

- Soi phế quản ống mềm: giúp kiểm soát đường thở bằng cách chèn ống soi tại 

nơi chảy máu hoặc đặt nội khí quản riêng bên lành, đốt điện đông cao tần cầm 

máu, nhét gạc có tẩm thuốc cầm máu vào phế quản chảy máu. 

- Nếu chảy máu nhiều, thất bại với các biện pháp điều trị nội khoa, cần chỉ định 

đặt nội khí quản, khai thông đường thở, để có thời gian thực hiện tiếp các can 

thiệp sau: 

- Đặt nội khí quản Carlen 2 nòng để cô lập bên phổi chảy máu và thông khí phổi 

lành khi chảy máu mà không xác định được điểm chảy máu. 

- Đặt ống thông Fogarty qua ống soi phế quản để tạm thời gây bít tắc phế quản 

nơi chảy máu. 

- Chỉ định chụp động mạch phế quản: 

+ Ho máu nhiều > 200 mL. 

+ Thất bại với các biện pháp điều trị nội khoa. 

- Chỉ định phẫu thuật cấp cứu: 

+ Chảy máu nhiều ở một bên phổi khi không có điều kiện chụp động mạch phế 

quản gây bít tắc. 

+ Ho ra máu nặng sau khi gây bít tắc động mạch phế quản thất bại. 

+ Ho ra máu nặng ảnh hưởng đến huyết động học, gây suy hô hấp. 

- Chỉ định ngoại khoa tiến hành ở các bệnh nhân có tổn thương khu trú, khi tình 

trạng toàn thân, chức năng hô hấp cho phép. 

- Chống chỉ định phẫu thuật ở các bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn không phẫu 



 
 

 

thuật được hoặc bệnh nhân có chức năng hô hấp trước ho ra máu quá kém, 

không cho phép cắt phổi được. 

7. Điều trị nguyên nhân 

- Điều trị các nguyên nhân gây ho ra máu như lao phổi, giãn phế quản, ung thư 

phế quản phổi, phù phổi cấp,... 

 

8. Theo dõi đánh giá 

- Tình trạng tri giác. 

- Dấu hiệu sinh tồn: mạch, huyết áp, SpO2, nhịp thở. 



 
 

 

- Tình trạng ho máu: còn hay không, số lượng, màu sắc. 

- Đánh giá công thức máu 1 – 2 ngày/ lần có thể theo giờ tùy lâm sàng bệnh nhân. 

Các xét nghiệm chức năng gan, thận (ure, creatinine, got, gpt, điện giải đồ,…) 

1-2 lần/tuần. 

9. Tiêu chuẩn ra viện 

Cho bệnh nhân xuất viện khi: 

- Lâm sàng ổn định ít nhất 48-72 giờ: không còn ho máu, không khó thở, không 

đau ngực,… 

- Xử lý được nguyên nhân gây ho máu. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Tùy theo từng nguyên nhân: đa phần có nguy cơ tái phát do bệnh nguyên 

chưa được giải quyết triệt để, các trường hợp ho máu lượng nhiều, ho máu sét 

đánh bệnh nhân có nguy cơ shock mất máu, suy hô hấp, tiên lượng tử vong gần,… 

(Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc Anh, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội 

khoa, 2018) 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Các trường hợp ho máu đã tìm ra nguyên nhân hướng dẫn người bệnh tuân thủ 

phác đồ điều trị, tái khám định kỳ (các trường hợp lao phổi cần điều trị đủ phác 

đồ). (Ngô Quý Châu & Nguyễn Quốc Anh, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 

bệnh nội khoa, 2018) (Ngô Quý Châu, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh, & 

Nguyễn Lân Việt, Bệnh học nội khoa, 2012) 

- Tránh mắc các nhiễm khuẩn đường hô hấp, hút thuốc lá,thuốc lào,… 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Ho ra máu là một trường hợp cấp cứu nội khoa. Cho dù là ho ra máu lần đầu 

hay tái phát, biết hay chưa biết nguyên nhân đều cần nhập viện để đánh giá và 

điều trị kịp thời. 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT Mã ICD Tên bệnh Ghi chú 

1 R04 Chảy máu đường hô hấp  

2 R04.0 Chảy máu cam  

3 R04.1 Chảy máu họng  

4 R04.2 Ho ra máu  

5 R04.8 Chảy máu các vị trí khác của đường hô hấp  

6 R04.9 Chảy máu đường hô hấp không xác định  

7 J47 Dãn phế quản  

Ngoài ra còn các mã bệnh kèm theo khác trong trường hợp bệnh nhân có các 

bệnh lý kèm theo 

 

 

 

  



 
 

 

 

Phần : PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA NỘI TIÊU HÓA 

 

ÁP XE GAN DO AMIP 

 

I. KHÁI NIỆM [1] 

Apxe gan là bệnh lý có ổ mủ ở gan. Áp xe gan hay gặp ở gan phải, một hoặc 

nhiều ổ, kích thước to nhỏ khác nhau. Mủ chọc ra thường có màu sô cô la, không 

mùi và không có vi khuẩn. 

 II. NGUYÊN NHÂN [1] 

Bệnh do một loại amip: Entamoeba Histolytica. Amip thường cư trú ở đại 

tràng, sau đó nó theo các tĩnh mạch mạc treo đại tràng vào gan. Đầu tiên chúng 

gây ra các vi huyết khối do tắc mạch, các vi huyết khối này sẽ bị hoại tử và tạo 

thành các ổ áp xe.  

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định [1] 

1.1.  Lâm sàng 

- Tam chứng Fontan: Sốt – đau hạ sườn phải– gan to và đau 

- Không có vàng da. 

- Bệnh nhân có thể mệt mỏi, kém ăn, phù, cổ trướng do nung mủ kéo dài làm hạ 

protein máu, lách, tràn dịch màng phổi. 

1.2. Xét nghiệm 

- Công thức máu bạch cầu tăng,  máu lắng, phản ứng CRP tăng. 

- Ure, Creatinin, Glucose, Bilirubin (TP/TT), protein, albumin, ĐGĐ, AST, 

ALT, GGT 

- Chọc hút khối apxe ra mủ, cấy mủ, cấy máu khi sốt cao > 38.50C. 

- Siêu âm ổ bụng, C.T gan ổ bụng khi ổ áp xe lớn  hoặc nhiều ổ hoặc cần đánh 

giá đối ổ áp xe có nhiều vách. 

(Tùy từng trường hợp cụ thể bác sĩ chỉ định các xét nghiệm cần thiết khác)  



 
 

 

Chẩn đoán xác định khi:  

- +Lâm sàng: Tam chứng Fontan 

- Siêu âm: Ổ giảm âm trong gan 

- Chọc dò ổ giảm âm ra mủ màu Socola, không thối, nuôi cấy không có VK 

- Phản ứng huyết thanh amip (+) hoặc tìm thấy amip trong mủ. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- Áp xe gan do vi khuẩn: hay gặp ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết. Tổn thương 

thường là nhiều ổ nhỏ, chọc hút mủ có màu xanh hoặc vàng, cấy có vi khuẩn 

mọc. 

- Áp xe gan do sán lá gan lớn: tổn thương trên siêu âm là ổ giảm âm hoặc trống 

âm, ranh giới không rõ, xét nghiệm ELISA với sán lá gan lớn dương tính. 

- Áp xe đường mật do sỏi hoặc giun: bệnh nhân cũng có sốt, đau hạ sườn phải, 

hoàng đảm, mủ chọc ra có màu sữa hoặc vàng, có mùi thối, cấy có vi khuẩn 

mọc, thường là vi khuẩn Gram âm. 

- Viêm túi mật: BN đột ngột sốt và đau hạ sườn phải, sốt cao,đau dữ dội, có điểm 

đau chói túi mật. Siêu âm có hình ảnh viêm túi mật do sỏi hoặc giun.  

- Áp xe gan do nấm 

- Ung thư gan. 

- Nang gan bội nhiễm 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

- Chọc hút ổ apxe  dưới hướng dẫn của siêu âm kết hợp điều trị diệt amip. 

- Phòng tránh các biến chứng apxe gan amip. 

2. Điều trị cụ thể [1], [2] 

- Thuốc diệt amip: Metronidazol 25 – 30mg/kg cân nặng  hoặc 1,5 – 2g/24 giờ 

thời gian từ 7 – 14 ngày tùy đáp ứng 

- Chọc hút mủ áp xe khối > 4cm 

- Nếu còn sốt có thể phối hợp kháng sinh hoặc khi chọc áp xe có kèm mủ vàng. 

- Cấy máu có vi khuẩn dùng thêm theo kháng sinh đồ 



 
 

 

- Diệt amip đường ruột: 

+ Tinidazole  2g/ngày x 3 ngày hoặc 

+ Direxiod 0,21g  4-6 viên/ngày kéo dài 21 ngày  

- Điều trị ngoại khoa  ( dẫn lưu ổ mủ ra ngoài) khi: 

+ Ổ áp xe vỡ vào ổ bụng 

+ Ổ áp xe dọa vỡ 

+ Ổ áp xe quá to 

+ Dùng thuốc đầy đủ, đúng cách phối hợp chọc dò như trên mà không có kết 

quả. 

3. Các chỉ số theo dõi 

Huyết động, dấu hiệu nhiễm trùng nhiễm độc, công thức máu, CRP, máu 

lắng, Bili TP/TT, protein, albumin, điện giải đồ, urê, creatinine, GOT/GPT/GGT 

, dẫn lưu dịch áp xe, cấy dịch áp xe, cấy máu ( nghi ngờ nhiễm khuẩn huyết)… 

4. Tiêu chuẩn ra viện 

- Bệnh nhân ra viện khi các triệu chứng lâm sàng cải thiện: bệnh nhân tình trạng 

nhiễm trùng hết, vàng da giảm, nếu có dẫn lưu ổ áp xe thì dẫn lưu ra ít dịch 

hoặc rút được dẫn lưu. 

- Các xét nghiệm cải thiện: urê, creatinine, GOT/GPT/GGT, điện giải đồ, công 

thức máu, protein, albumin, máu lắng, CRP. Bili TP/TT… 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Ổ áp xe có thể vỡ vào ổ bụng, màng phổi, màng tim 

VI. PHÒNG BỆNH  

Nên ăn chín, uống sôi, hạn chế ăn đồ sống  

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

 Bệnh nhân có một hoặc nhiều trong các triệu chứng sau:  

- Lâm sàng: Bệnh nhân biểu hiện: Sốt, đau bụng Hạ sườn phải, gan to, vàng da… 

- Siêu âm ổ bụng/ CT ổ bụng:  ổ áp xe lớn  hoặc nhiều ổ 

  



 
 

 

 

APXE GAN ĐƯỜNG MẬT 

 

I. KHÁI NIỆM [1] 

Apxe gan đường mật là ổ mủ trong nhu mô gan và đường mật trong gan, 

viêm nhiễm hoại tử cấp tính do vi khuẩn ái khí hoặc yếm khí gây nên. 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Viêm đường mật dẫn tới áp xe gan 

- Viêm nhiễm vùng ổ bụng, vi khuẩn theo đường tĩnh mạch cửa gây áp xe 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. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

- Đau hạ sườn phải– sốt – vàng da -  gan to. 

- Tiền sử có giun chui ống mật, sỏi mật. 

1.2. Xét nghiệm 

- CTM, máu lắng, ĐMCB, Glucose, Ure, Creatinin, ĐGĐ, ALT, AST, GGT, 

Bilirubin toàn phần, trực tiếp, phản ứng CRP, procalcitonin 

- Cấy máu khi sốt cao trên 38,5oC, cấy mủ ổ áp xe 

- Siêu âm ổ bụng: Một hoặc nhiều ổ giảm âm trong gan 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- Áp xe gan amip. 

- Ung thư gan. 

- Áp xe gan do sán lá gan lớn: tổn thương trên siêu âm là ổ giảm âm hoặc trống 

âm, ranh giới không rõ, xét nghiệm ELISA với sán lá gan lớn dương tính. 

- Viêm túi mật 



 
 

 

- Nang gan bội nhiễm 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Hướng điều trị 

- Kháng sinh dùng liều cao, phối hợp kháng sịnh hoặc dùng kháng sinh phổ rộng, 

khuếch tán tốt trong máu được thải trừ qua gan mật. 

- Tham khảo kháng sinh đồ để chọn kháng sinh thích hợp. 

- Chống sốc nếu có, giảm đau. 

- Chọc hút mủ dưới hướng dẫn của siêu âm nếu ổ apxe > 5cm. 

- Điều trị biến chứng. 

2. Điều trị cụ thể  [1], [2] 

- Điều trị chống sốc nếu có, đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm theo dõi áp lực tĩnh 

mạch trung tâm. Bù dịch đẳng trương: Natriclorid 0,9%, Glucose 5%. 

- Kháng sinh phối hợp, liều cao: Thường là Gram (-), đôi khi Gram (+): 

+ + Cephalosporin thế hệ 3:  2-6g/24h Cefotaxim (Claforan), Cefoperazone 

Ceftriaxone… 

+ + Aminoglycoside  

+ + Quinolon 

- Nên phối hợp hai kháng sinh và  Metronidazole 

- Khi có kết quả KSĐ của cấy máu hoặc cấy mủ: Kết hợp KS theo KSĐ. 

- Chọc hút mủ ổ áp xe dưới hướng dẫn SA, cấy mủ. 

- Hạ sốt nếu sốt cao: Paracetamol. 

- Bù nước, điện giải theo điện giải 

- Nâng cao thể trạng. 

- Lấy sỏi  ống mật chủ  bằng ERCP hoặc dẫn lưu đường mật tạm thời trong 

trường hợp bệnh nhân nặng. 

- Chỉ định ngoại khoa khi có biến chứng áp xe gan vỡ hoặc không lấy sỏi được 

qua ERCP 

- Chỉ số cần theo dõi: 

+ + Nhiệt độ, tình trạng toàn thân. 



 
 

 

+ + CTM, procalcitonin 

+ + Siêu âm ổ bụng 

3. Các chỉ số theo dõi 

Huyết động, dấu hiệu nhiễm trùng nhiễm độc, công thức máu, CRP, máu 

lắng, Bili TP/TT, protein, albumin, điện giải đồ, urê, creatinine, GOT/GPT/GGT 

, dẫn lưu dịch áp xe, cấy dịch áp xe, cấy máu ( nghi ngờ nhiễm khuẩn huyết)… 

4. Tiêu chuẩn ra viện 

- Bệnh nhân ra viện khi các triệu chứng lâm sàng cải thiện: bệnh nhân tình trạng 

nhiễm trùng hết, vàng da giảm, nếu có dẫn lưu ổ áp xe thì dẫn lưu ra ít dịch 

hoặc rút được dẫn lưu. 

- Các xét nghiệm cải thiện: urê, creatinine, GOT/GPT/GGT, điện giải đồ, công 

thức máu, protein, albumin, máu lắng, CRP. Bili TP/TT… 

V. PHÒNG BỆNH 

Điều trị, kiểm soát tốt các ổ nhiễm trùng tại đặc biệt nhiễm trùng từ đường 

mật, ổ bụng.  

VI. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

 BN có một hoặc nhiều trong các triệu chứng sau:  

- Lâm sàng: Bệnh nhân biểu hiện: Sốt, đau bụng Hạ sườn phải, gan to, vàng da… 

- Siêu âm ổ bụng/ CT ổ bụng:  ổ áp xe lớn  hoặc nhiều ổ 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bệnh học nội khoa tâp 2, Nhà xuất bản y học (2016), tr 72 

2. Nguyễn Nghệ Tĩnh, Trần Huyền Nga, Lưu Thị Minh Diệp, Nguyễn Công 
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MÃ ICD 

Stt Mã bệnh Tên bệnh Ghi chú 

1 A06.4 Áp xe gan do amíp  

2 K75.0 Áp xe ở gan  

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

HỘI CHỨNG CAI RƯỢU CẤP 

 

I. KHÁI NIỆM 

Nghiện rượu là một mặt bệnh tương đối phổ biến không chỉ ở nước ta mà 

còn cả trên Thế giới, bệnh lý do rượu vì vậy gặp rất nhiều và nặng nề, gây nhiều 

hậu quả nghiêm trọng. Tổ chức Y tế Thế giới xếp bệnh do rượu sau các bệnh tim 

mạch, ung thư. Các loại bệnh lý này đã được sắp xếp và nghiên cứu một cách có 

hệ thống. Tuy nhiên một loại bệnh lý đặc biệt xuất hiện trên cơ sở một người 

nghiện rượu vì lý do nào đó (nhiễm khuẩn, nhiễm độc, stress, tự ý...) mà đột ngột 

bỏ rượu, xuất hiện các triệu chứng và các rối loạn đặc biệt. Hội chứng này được 

gọi là hội chứng cai rượu cấp (Acute Alcohol Withdrawal Syndrome – AAWS). 

Hội chứng cai rượu cấp nếu không được điều trị đúng thì sẽ có thể dẫn tới 

các bệnh lý nặng nề như toan chuyển hóa, rối loạn điện giải, suy thận, xuất huyết 

não, cơn co giật, thiếu oxy não. Theo A.H.Powell (1999) hội chứng này có tỷ lệ 

tử vong rất cao, cách đây 20 năm là 20%, ngày nay trên thế giới tỷ lệ đó là 5%[1]. 

II. NGUYÊN NHÂN [1] 

Một số yếu tố thuận lợi cho nghiện rượu: tuổi; các nhân tố văn hóa xã hội; 

di truyền 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định [1],[2] 

1.1. Lâm sàng 

Trong vòng 24-48 giờ sau ngừng rượu đột ngột, bệnh nhân có biểu hiện: 

- Run: Là sự run rẩy ở đầu chi, nhỏ, nhanh và lan truyền mà bệnh nhân cảm thấy 

nhiều hơn là trông thấy. 

- Rối loạn ý thức kiểu sáng: mất định hướng, lẫn lộn về không gian – thời gian 

xen kẽ các “khoảng tỉnh” ngắn. 



 
 

 

- Hoang tưởng xuất hiện trong 3 – 10% bệnh nhân. Có thể có ảo giác, xúc giác 

và thính giác, thường là ảo giác. Ngoài ra còn thấy các rối loạn về trí nhớ (nhớ 

xa, quên gần), lo lắng bất ổn... 

- Buồn nôn và nôn, chán ăn, ỉa lỏng. 

- Lo lắng hốt hoảng, một số bệnh nhân có mất ngủ, ác mộng. 

- Nhịp tim nhanh, rối loạn nhịp tim. 

- Tăng huyết áp (cả tâm trương và tâm thu). 

- Vã mồ hôi, sốt nhẹ, đôi khi hạ thân nhiệt. Những triệu chứng này thường nặng 

nhất sau 24-36h và có thể mất sau 48h. 

- Co giật gặp khoảng 20-40% bệnh nhân: thường có 1-2 cơn co giật lớn, toàn 

thân xuất hiện ở 5-15% bệnh nhân. Cơn co giật có thể có dấu hiệu báo trước và 

phối hợp với các rối loạn ý thức kiểu sảng, thường có giai đoạn hoàng hôn 

khoảng 1 giờ sau co giật. 

1.2. Cận lâm sàng 

Không có xét nghiệm nào là đặc hiệu để chẩn đoán xác định. Có thể gặp đầy 

đủ các rối loạn về sinh hóa hay huyết học như ở người nghiện rượu mạn: 

- GGT tăng cao. Ngoài ra còn tăng AST, ALT trong đó AST thường gấp đôi 

ALT. 

- Tăng thể tích trung bình hồng cầu. 

- Tăng acid uric máu. 

- Tăng enzyme CK (creatinin kinase). 

- Hạ đường huyết. 

- Toan máu. 

* Sảng rượu là một tình trạng cấp cứu đe dọa tính mạng bệnh nhân, phát triển 

trên nền một hội chứng cai rượu nặng. Nếu không được điều trị kịp thời và đúng 

cách, tỷ lệ tử vong của sảng rượu là 22-33%. Nhưng nếu được xử trí thích hợp tỷ 

lệ tử vong từ còn dưới 5%. Tử vong thường là do rối loạn nhịp tim, bệnh cơ tim, 

viêm phổi hoặc bệnh nền dẫn đến việc ngừng sử dụng rượu như viêm tụy, viêm 



 
 

 

gan, chấn thương hoặc nhiễm trùng. Sảng rượu thường có 3 triệu chứng chính sau: 

mất ngủ hoàn toàn, rối loạn ý thức và ảo giác rất rầm rộ. 

* Chẩn đoán hội chứng cai rượu theo Tiêu chí chẩn đoán và thống kê các rối 

loạn tâm thần (DSM-5): 

A. Ngừng hoặc giảm đáng kể lượng rượu uống khi đang sử dụng rượu liều cao 

và kéo dài. 

B. Có ít nhất 2 tiêu chuẩn dưới đây xảy ra sau tiêu chuẩn A vài giờ đến vài ngày: 

- Tăng hoạt động tự động. 

- Run tay. 

- Mất ngủ. 

- Nôn, buồn nôn. 

- Lo âu quá mức. 

- Kích động tâm thần vận động. 

- Ảo thị giác, ảo thanh, hoặc hoang tưởng. 

- Cơn co giật kiểu động kinh. 

C. Các triệu chứng ở tiêu chuẩn B gây suy giảm rõ rệt các chức năng xã hội, 

nghề nghiệp hoặc các lĩnh vực quan trọng khác. 

D. Các triệu chứng này không do một bệnh thực tổn và một bệnh rối loạn tâm 

thần khác gây ra 

2. Chẩn đoán phân biệt[1] 

- Chấn thương sọ não với máu tụ nội sọ hoặc dưới màng cứng lan tỏa. 

- Viêm màng não cấp. 

- Hạ đường máu, hạ Na máu nặng. 

- Bệnh nhân có dùng thuốc kích thích. 

3. Chẩn đoán mức độ 

Ở Pháp và những nước châu Âu, thường dùng bảng Cushman trong đánh giá. 

Bảng điểm này dựa trên khai thác các dấu hiệu của 2 hội chứng chính trong hội 

chứng cai rượu là hội chứng cường Adrenergic và rối loạn tâm thần. Đánh giá 

mức độ nặng khi điểm trên 8, mức độ rất nặng cần phải hồi sức khi điểm trên 15. 



 
 

 

BẢNG ĐIỂM CUSHMAN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ H/C CAI RƯỢU 

            Điểm 

Triệu  

chứng 

0 1 2 3 

Mạch(lần/phút) < 80 81 – 100 101 – 120 >120 

HA tâm thu 

(mmHg) 
<135 136 – 145 146 – 155 >155 

Tần số thở 

(lần/phút) 
<16 16 – 25 26 – 35 >35 

Run Không có Bàn tay Chi trên Toàn thân 

Ra mồ hôi Không có Gan bàn tay 
Gan bàn tay + 

trán 
Toàn thân 

Vật vã Không có Kín đáo 

Toàn thân (rõ) 

nhưng kiểm soát 

được 

Toàn thân  - không 

kiểm soát được 

Rối loạn tâm 

thần 
Không có 

Khó chịu bởi 

tiếng ồn, ánh 

sáng 

Hoang tưởng 

xung đột 

Hoang tưởng không 

xung đột 

Bệnh nhân được đánh giá mức độ nặng khi điểm Cushman 8 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị [1][3] 

- Cắt cơn cai rượu  

- Điều trị các rối loạn cơ thể kèm theo 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Điều trị nội khoa[1], [2],[3] 

Điều trị hội chứng cai bằng các thuốc bình thần: benzodiazepin (10-

30mg/ngày) dùng đường uống hoặc tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, bổ sung thuốc 

chống loạn thần nếu có hoang tưởng, ảo giác, rối loạn hành vi….  

- Các thuốc chống loạn thần: chọn một hoặc hai hoặc ba thuốc trong số các thuốc 

sau (ưu tiên đơn trị liệu, nếu ít hiệu quả xem xét chuyển loại thuốc hoặc kết hợp 

tối đa 3 loại thuốc để hạn chế tác dụng không mong muốn).  



 
 

 

- Thuốc an thần kinh điển hình (cổ điển): Haloperidol: viên 1,5mg, viên 5 mg, 

ống 5mg, liều 5-30mg/24 giờ. 

- Các thuốc an thần kinh không điển hình (mới): Risperidon: viên 1mg, 2mg, liều 

1-12mg/24 giờ. Olanzapin: viên 5mg, 10mg, liều 5-60mg/24 giờ Quetiapin 

50mg, 200mg, 300mg, liều 600-800 mg/ ngày Clozapin: viên 25mg, 100mg, 

liều 50-800mg/24 giờ Aripiprazol 5mg, 10 mg, 15mg, 30mg, liều 10-30 

mg/ngày,  

- Bồi phụ nước và điện giải: dung dịch ringer lactat, natriclorua 0,9%, glucose 

5% số lượng có thể đến 2-4 lít/ngày đường truyền tĩnh mạch, có thể bù dịch 

đường uống bằng oresol.  

- Bổ sung vitamin nhóm B (B1, B6, B12) đặc biệt là vitamin B1 liều cao tối đa 

1 g/ngày nên dùng đường tiêm.  

- Thuốc dinh dưỡng thần kinh: Piracetam 1 -3 g/ngày 

2.2. Điều trị triệu chứng 

- Bù dịch điện giải bằng các dung dịch đẳng trương 

- Kiểm soát và điều trị tốt yếu tố khởi phát: nhiễm trùng, chấn thương, TBMN, 

ép buộc... là nguyên nhân gây khởi phát đợt cấp. 

- Thuốc hỗ trợ chức năng gan: silymarin, các amin phân nhánh khác 

(aminoleban, morihepamin… ) 

- Bổ sung dinh dưỡng, nuôi dưỡng đường tĩnh mạch khi bệnh nhân ăn uống kém 

2.3. Chế độ dinh dưỡng 

- Đảm bảo đủ dinh dưỡng, ăn các thức ăn dễ tiêu 

- Thức ăn giàu chất dinh dưỡng, dễ tiêu hóa, đầy đủ 4 nhóm  

- Tăng cường uống nước 

3. Các chỉ tiêu cần theo dõi 

- Lâm sàng: tình trạng toàn thân, ý thức, nhịp tim, mức độ run tay chân, vã mồ 

hôi... 

- Cận lâm sàng: xét nghiệm chức năng gan thận: ure, creatinin, protein, albumin, 

điện giải đồ, GOT, GPT, GGT, men cơ (CK,) đông máu cơ bản, công thức máu 



 
 

 

4. Tiêu chuẩn ra viện 

Bệnh nhân ý thức tỉnh, giảm hoặc hết run tay chân, ăn ngủ được, xét nghiệm 

chức năng gan ,thận cải thiện... 

V. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG  

Nghiện rượu là một bệnh lý tiến triển mạn tính, cần điều trị lâu dài và có sự 

phối hợp của gia đình, nhiều cơ quan, đoàn thể, cộng đồng. Nghiện rượu thường 

dẫn đến các biến đổi về tính cách, có thể dẫn đến các rối loạn tâm thần và gây 

nhiều hậu quả về các bệnh cơ thể.  

VI. PHÒNG BỆNH 

1. Phòng bệnh nghiện rượu 

Tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe trong cộng đồng tác hại của rượu 

với cơ thể, tâm thần và xã hội. Chú trọng đến các đối tượng: gia đình có người 

nghiện rượu, khủng hoảng trong cuộc sống, người bệnh tâm thần…  

2. Phòng bệnh loạn thần do rượu 

Điều trị tích cực cho các đối tượng lạm dụng rượu, nghiện rượu; dự phòng tái 

nghiện. Điều trị các rối loạn cơ 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Bệnh nhân có các biểu hiện sau khi ngừng rượu đột ngột: run tay chân,rối loạn 

ý thức kiểu sáng,hoang tưởng,vã mồ hôi, có thể có ảo giác, xúc giác và thính 

giác, thường là ảo giác,rối loạn về trí nhớ (nhớ xa, quên gần), lo lắng bất ổn,lo 

lắng hốt hoảng, một số bệnh nhân có mất ngủ, ác mộng, nhịp tim nhanh, rối 

loạn nhịp tim, cơn co giật kiểu động kinh. 

- Một trong các xét nghiệm chức năng gan rối loạn: bilirubin máu tăng, protein, 

albumin máu giảm, GOT,GPT, GGT , CK, . 
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thức ở bệnh nhân loạn thần do rượu”, luận văn tiến sĩ, Trường đại học y Hà Nội 
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3. Quyết định số 2058/ QĐ-BYT năm 2020 về việc ban hành tài liệu chuyên môn 

“Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số rối loạn tâm thần thường gặp” 

 

 

MÃ ICD  

STT MÃ TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 F10 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu   

2 F10.0 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu ( Nhiễm 

độc cấp ) 

 

3 F10.1 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu (Sử 

dụng gây hại ) 

 

4 F10.2 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu ( Hội 

chứng nghiện ) 

 

5 F10.3 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu (Trạng 

thái cai) 

 

6 F10.4 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu ( Trạng 

thái cai với mê sảng ) 

 

7 F10.5 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu ( Rối 

loạn tâm thần ) 

 

8 F10.6 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu (Hội 

chứng quên ) 

 

9 F10.7 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu (Rối 

loạn loạn thần di chứng và khởi phát muộn ) 

 

10 F10.8 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu( Rối 

loạn tâm thần và hành vi khác) 

 

11 F10.9 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu ( Rối 

loạn tâm thần và hành vi không biệt định ) 

 

 

  



 
 

 

 

HỘI CHỨNG GAN THẬN 

 

I. KHÁI NIỆM [1] 

- Hội chứng gan thận là tình trạng lâm sàng xuất hiện ở những bệnh nhân có bệnh 

gan mạn tính, suy gan tiến triển và tăng áp lực tĩnh mạch cửa; Đặc trưng bởi 

suy giảm chức năng thận nguyên nhân do co mạch tại thận, trong khi ngược lại, 

giãn mạch ngoài thận gây giảm trở kháng tuần hoàn hệ thống và hạ huyết áp. 

- Hội chứng gan thận thường gặp ở bệnh nhân xơ gan tiến triển, nhưng cũng có 

thể xuất hiện trên nền viêm gan do rượu hoặc suy gan cấp. 

- Hội chứng gan thận chia làm 2 typ: 

+ Typ 1: Suy thận tiến triển nhanh (Trong vòng 2 tuần, lượng Creatinin huyết 

thanh tăng gấp đôi so với ban đầu hoặc tăng cao hơn 221mol/l). 

+ Typ 2: Suy thận tiến triển chậm hơn (Trung bình Creatinin huyết thanh 

khoảng 178mol/l), thường kết hợp với cổ trướng tái phát hoặc cổ trướng 

kháng lợi tiểu . 

II. NGUYÊN NHÂN 

Các yếu tố thúc đẩy dẫn đến hội chứng gan thân: 

- Nhiễm trùng dịch cổ trướng (là nguyên nhân của 20% trường hợp hội chứng 

gan thận type 1) 

- Rút quá nhiều dịch cổ trướng mà không truyền bù albumin 

- Các cuộc phẫu thuật lớn 

- Xuất huyết tiêu hóa 

- Sử dụng thuốc giảm đau kháng viêm, lợi tiểu quá liều 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định [1] 

1.1. Lâm sàng 

- Triệu chứng lâm sàng xơ gan: Hội chứng suy tế bào gan, hội chứng tăng áp lực 

tĩnh mạch cửa. 

https://hongngochospital.vn/nguyen-nhan-gay-xuat-huyet-da-day/


 
 

 

- Thiểu niệu, vô niệu. 

- Không có biểu hiện của các bệnh gây suy thận chức năng và thực thể. 

1.2. Xét nghiệm 

- Xét nghiệm sinh hóa, tế bào đánh giá chức năng gan giảm (bilirubin, protein, 

albumin, glucose, GOT, GPT, GGT, Cholesteron, triglycerid). 

- Ure, Creatin máu tăng, điện giải đồ máu (Na giảm, kali máu có thể tăng, điện 

giải đồ niệu. 

- Đông máu cơ bản (tỷ lệ PT giảm ), công thức máu: có thể giảm 1, 2 hoặc cả 3 

dòng tế bào máu ngoại vi 

- Các xét nghiệm loại trừ nguyên nhân gây suy thận khác (nước tiểu 10 thông số, 

protein niệu 24 giờ, cặn niệu, trụ niệu…) 

- Siêu âm ổ bụng không thấy tổn thương thực thể tại thận, niệu quản. 

Tiêu chuẩn chẩn đoán (CLB cổ trướng quốc tế 2007) [1] 

- Xơ gan có cổ trướng 

- Nồng độ creatinin huyết thanh > 133μmol/L (1.5mg/dL) 

- Không cải thiện nồng độ creatinin huyết thanh (giảm dưới mức 133μmol/L) 

sau ít nhất 2 ngày điều trị bằng dừng thuốc lợi tiểu và bồi phụ thể tích tuần 

hoàn bằng albumin, liều khuyến cáo albumin là 1g/kg cân nặng/ ngày cho tới 

tối đa 100g/ ngày 

- Không có tình trạng sốc 

- Gần đây hoặc hiện tại không sử dụng các thuốc độc với thận 

- Không có bệnh lý nhu mô thận (biểu hiện protein niệu > 0.5g/ ngày, đái máu 

vi thể (>50 hồng cầu trên 1 vi trường) và hoặc có bất thường thận trên siêu 

âm) 

2. Chẩn đoán phân biệt [1] 



 
 

 

- Suy thận cấp tại thận: xét nghiệm nước tiểu có protein niệu, hồng cầu niệu, trụ 

niêu. Siêu âm thận sẽ thấy các biểu hiện của suy thận mạn như kích thước 

thận teo nhỏ, nhu mô tăng âm, mất ranh giới tủy vỏ. 

- Suy thận cấp trước thận: 

+ Tình trạng suy thận cấp do mất dịch qua đường tiêu hóa, tiết niệu: chức năng 

thận cải thiện nhanh chóng sau khi bù đủ thể tích tuần hoàn và giải quyết 

được các yếu tố thúc đảy tình trạng giảm thể tích tuần hoàn. 

- Sốc giảm thể tích, sốc nhiễm khuẩn: bù đủ dịch, dùng kháng sinh tình trạng suy 

thận cải thiện. 

- Hoại tử ống thận cấp 

Bảng 1: Chẩn đoán phân biệt các tình trạng suy thận ở bệnh nhân xơ gan 

Các chỉ số 
Hội chứng gan 

thận 

Suy thận trước 

thận 

Hoại tử ống thận 

cấp 

Nồng độ Natri niệu 24 giờ 

(mEq/L) 

< 10 < 10 > 30 

Tỷ lệ áp lực thẩm thấu 

niệu/máu 

> 1 > 1 < 1 

Tỷ lệ creatinin niệu/máu > 30 < 30 < 20 

Tế bào niệu Bình thường Bình thường Trụ, tế bào biểu 

mô 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1.  Hướng điều trị [1] 

Nhanh chóng xác định và điều trị yếu tố thúc đẩy: nhiễm trùng, mất nước, 

giảm albumin máu, nhiễm trùng dich cổ chướng, ngộ độc cấp paracetamol 

1.1. Hội chứng gan thận typ 1 

- Ghép gan là biện pháp điều trị triệt để duy nhất, tuy nhiên ghép gan không thực 

hiện được ở tuyến tỉnh. 



 
 

 

- Trong khi chờ ghép gan điều trị duy trì bằng truyền Albumin và sử dụng các 

thuốc gây co mạch. 

- Không sử dụng lợi tiểu khi đã chẩn đoán xác định hội chứng gan thận typ 1. 

- Xét chạy thận nhân tạo nếu có phù phổi cấp, tăng kali máu nặng hoặc toan 

chuyển hóa không đáp ứng điều trị. 

1.2. Hội chứng gan thận typ 2 

- Chỉ dùng thuốc lợi tiểu điều trị cổ trướng khi Natri niệu > 30mEq/l. Hạn chế 

muối. 

- Kết hợp chọc tháo dịch cổ trướng và truyền Albumin khi có cổ trướng căng/lớn. 

- Hạn chế dịch trong trường hợp hạ Natri máu. 

- Có thể sử dụng thuốc co mạch trong khi chờ ghép gan. 

2. Điều trị cụ thể [1], [2] 

2.1. Các chỉ số theo dõi 

- Mạch, huyết áp. 

- Số lượng nước tiểu, cân nặng. 

- Ure, Creatin máu, điện giải đồ, các xét nghiệm đánh giá chức năng gan  

2.2. Tiêu chuẩn ra viện 

- Lâm sàng: BN ăn ngủ khá hơn, giảm hoặc hết phù, cổ trướng, vàng da cải thiện, 

số lượng nước tiểu tăng  

- Các xét nghiệm chức năng gan, thận cải thiện 

V. PHÒNG BỆNH 

Kiểm soát các yếu tố thúc đẩy hội chứng gan thận như: nhiễm trùng dịch cổ 

trướng, dùng lợi tiểu hoặc chọc tháo dịch màng bụng quá mức, xuất huyết tiêu 

hóa, dùng các thuốc độc với thận... 

VI. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN  

Bệnh nhân cần được nhập viện điều trị khi có một hoặc nhiều triệu chứng sau: 

- Lâm sàng: Bệnh nhân có một trong các triệu chứng của xơ gan mất bù: mệt 

mỏi, vàng da, phù chân, cổ trướng, tiểu ít… 

- Cận lâm sàng: ure, creatinin tăng, bilirubin tăng, protein, albumin giảm … 
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LOÉT DẠ DÀY- HÀNH TÁ TRÀNG 

 

I. KHÁI NIỆM [1] 

 Loét dạ dày - hành tá tràng là một bệnh phổ biến ở nước ta cũng như các 

nước trên thế giới. Ổ loét là do sự phá hủy 1 vùng có giới hạn nhỏ làm mất lớp 

niêm mạc dạ dày- hành tá tràng, có thể lan xuống lớp dưới niêm mạc, lớp cơ thậm 

trí đến tận lớp thanh mạc và có thể gây thủng. Cơ chế loét chủ yếu là do mấtt cân 

bằng giữa yếu tố bảo vệ và yếu tố gây loét 

II. NGUYÊN NHÂN [1], [2] 

- Nhiễm trùng:  Helicobacter pylori, herpes simplex virus, cytomegalo virus, 

H.Heimannii. Các nhiễm trùng khác do lao, syphilis 

- Do thuốc: NSAID, aspirin, corticoid, bisphosphonat, clopidogrel, Postasium 

chlỏid, điều trị hóa chất. 

- Loét do tự miễn 

- Loét liên quan đến bệnh lý mạn tính hoặc suy tạng: loét do stres, bệnh phổi tắc 

nghẽ mãn tính, xơ gan, suy thận, ghép tạng 

- Các nguyên nhân khác: u bài tiết gastrin, tăng hoạt động tế bào G ở hang vị, 

chiếu xạ, crohn, sarcoidosis 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định [1], [2] 

1.1. Lâm sàng 

- Đau bụng vùng thượng vị có tính chất chu kỳ. Loét hành tá tràng thường đau 

lúc đói hoặc sau ăn vài giờ. Loét dạ dày thường đau sau ăn vài chục phút đến 

vài giờ 

- Buồn nôn, nôn, chán ăn, cảm giác nóng rát vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua 

1.2. Cận lâm sàng 



 
 

 

- Nội soi dạ dày- tá tràng: được coi là phương pháp có giá trị nhất trong chẩn 

đoán xác định loét. Nội soi mô tả được vị trí, số lượng ổ loét, kích thước, hình 

dạng, màu sắc, đáy ổ loét, niêm mạc xung quanh ổ loét 

- Các giai đoạn của loét dạ dày, hành tá tràng trên nội soi: Có 3 giai đoạn sau: 

+ Giai đoạn hoạt động 

+ Giai đoạn lành ổ loét 

+ Giai đoạn liền sẹo 

- Trong trường hợp có nhiễm vi khuẩn H.P xác định bằng test Urease, tìm kháng 

thể kháng H.P trong máu 

- Các xét nghiệm cần làm: CTM, SHM: glucose, ure, creatinin, điện giải đồ, sắt 

máu, GOT, GPT, protein, albumin 

(Tùy từng trường hợp cụ thể bác sĩ chỉ định các xét nghiệm cần thiết khác)  

2. Chẩn đoán biến chứng  

2.1. XHTH trên do loét dạ dày, hành tá tràng 

- Lâm sàng: Bệnh nhân có nôn máu và/ hoặc đại tiện phân đen, niêm mạc nhợt   

- XN công thức máu thấy hồng cầu, huyết sắc tố giảm 

- Nội soi dạ dày tá tràng có giá trị chẩn đoán xác định 

2.2. Thủng dạ dày 

- Lâm sàng: Đau bụng dữ dội, co cứng thành bụng, mất vùng đục trước gan 

- Chụp Xquang ổ bụng có hình ảnh liềm hơi 

2.3. Rò vào các tạng xung quanh 

Chẩn đoán dựa vào chụp CTscanner ổ bụng, nội soi  

2.4. Hẹp môn vị 

Bệnh nhân nôn ra thức ăn cũ, đau bụng thượng vị nhiều, ăn không tiêu, khám 

thấy dấu hiệu bụng óc ách buổi sáng 

IV. ĐIỀU TRỊ 

Mục tiêu: Làm liền ổ loét, giảm đau và ngăn ngừa các biến chứng do loét 

1. Hướng điều trị [1] 



 
 

 

- Không dùng phối hợp các thuốc cùng cơ chế, không dùng các thuốc nhóm acid 

với các thuốc khác. 

- Điều trị nội khoa là chủ yếu, chỉ phẫu thuật khi điều trị nội khoa thất bại 

- Nếu ổ loét nghi ngờ ung thư hóa: Sau 1 tháng nội soi sinh thiết lại, nếu ổ loét 

không đỡ nên điều trị ngoại khoa 

- Thời gian điều trị: Đợt điều trị khoảng 4- 8 tuần, có thể kéo dài tùy theo kết 

quả điều trị 

- Kiểm tra nội soi lại sau điều trị 

2. Điều trị cụ thể [1], [2] 

Lựa chọn các nhóm thuốc sau: 

2.1. Nhóm thuốc kháng acid  

Là các thuốc có chứa nhôm hoặc magnesi hydroxit, có tác dụng trung hòa 

acid không làm ảnh hưởng đến bài tiết dịch vị, uống 1-3 giờ sau bữa ăn và đi ngủ 

2.2. Nhóm ức chế thụ thể histamin H2 

Hiện nay thường dùng các thuốc: 

- Cimetidin 800mg/ngày 

- Ranitidin 300mg/ngày 

- Famotidin 40mg/ngày 

- Nizatadin 300mg/ngày 

Liều tiêm tĩnh mạch thường bằng 1/2 liều uống 

Ưu  điểm: Rẻ tiền, an toàn nhưng các thuốc này khả năng ức chế acid dịch 

vị yếu hơn so với nhóm PPI 

2.3. Nhóm ức chế bơm Proton 

- Omeprazon viên 20mg, 40mg, ống 40mg, liều 20-40 mg/ngày 

- Lansoprazon viên 30mg, liều 30mg/ngày 

- Pantoprazon viên 20mg, 40mg, ống 40mg, liều 20-40 mg/ngày 

- Rabeprazon viên 10mg, 20mg, ống 20mg, liều 20-40 mg/ngày 

- Esomeprazon viên 20mg, 40mg, ống 40mg, liều 20-40 mg/ngày 

Uống 1 lần trước bữa ăn sáng 1 giờ, có thể dùng liều thứ 2 trước bữa ăn chiều 



 
 

 

2.4. Nhóm bảo vệ niêm mạc dạ dày 

- Sucralfat: Có tác dụng ngăn sự khuếch tán ngược ion H+, ức chế Pepsin và hấp 

phụ muối mật, nên uống trước ăn 30-60 phút 

- Bismuth, Misoproston hiện nay ít dùng do nhiều tác dụng phụ 

2.5. Điều trị diệt H.P 

Phác đồ điều trị diệt Helicobacterpylori 

- Phác đồ đồng thời lần đầu: PPI: 80 mg + Amoxicilline :2g+ Tinidazol: 1g + 

Clarithromycin: 1g ( thời gian: 14 ngày) 

- Lựa chọn phác đồ theo Khuyến cáo Maatricht V [3] 

 

Ghi chú:  

A: Amoxicilline 

C: Clarithromycin 

M: Metronidazol 

T: Tetraciclin 

L: Levofloxacin 

2.6. Điều trị triệu chứng 



 
 

 

Bệnh nhân đau bụng nhiều có thể dùng các thuốc có tác dụng giảm đau giãn 

cơ như: Atropin sulfat, nospa, papaverin; thuốc an thần khi bệnh nhân ngủ kém, 

đau bụng thượng vị nhiều về đêm. 

2.7. Chế độ ăn 

- Bỏ thuốc lá, thuốc lào, kiêng rượu bia, thức ăn chua, cay, nóng, đồ uống có ga 

- Thận trọng khi dùng thuốc NSAID 

2.8. Điều trị ngoại khoa 

Chỉ định ngoại khoa khi: 

- Xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày-tá tràng điều trị nội khoa thất bại 

- Thủng dạ dày – tá tràng 

- Hẹp môn vị 

- Ung thư hóa 

- Rò dạ dày – tá tràng vào các tạng lân cận 

2.9. Các chỉ số theo dõi 

Theo dõi phân, triệu chứng đau bụng,  công thức máu, ure, creatinin, điện 

giải đồ, đông máu cơ bản. xét nghiệm HP 

2.10. Tiêu chuẩn ra viện 

Bệnh nhân ra viện được khi các triệu chứng lâm sàng cải thiện: không hoặc 

đau bụng thượng vị giảm, hết hoặc đỡ ợ hơi, ợ chua, đại tiện bình thường. 

V.TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Chảy máu ổ loét 

- Thủng ổ loét 

VI. PHÒNG BỆNH  

Thay đổi lối sống: bỏ thuốc lá, thuốc lào, hạn chế thức ăn có gia vị kích thích 

chua, cay, nóng, hạn chế căng thẳng về tâm lý 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Bệnh nhân có một trong các triệu chứng sau: 

- Lâm sàng: Bệnh nhân đau bụng vùng thượng vị, cảm giác nóng rát thượng vị, 

ợ hơi, ợ chua ,  



 
 

 

- Nội soi thực quản dạ dày tá tràng có ổ loét  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bệnh học nội khoa tập 2, Nhà xuất bản y học (2020) tr: 52. 

2. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, Nhà xuất bản y học (2015) tái 

bản lần thứ nhất có sửa chữa. tr: 483. 

MÃ ICD 

STT MÃ  TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 K25 Loét  dạ dày   

2 K25.0 Loét  dạ dày (cấp có xuất huyết )  

3 K25.1 Loét  dạ dày (cấp có thủng )  

4 K25.2 Loét  dạ dày (cấp, có xuất huyết lẫn thủng )  

5 K25.3 Loét  dạ dày (cấp, không có xuất huyết hay thủng )  

6 K25.4 Loét dạ dày (Mạn hay không đặc hiệu có xuất huyết)  

7 K25.5 Loét dạ dày (Mạn hay không đặc hiệu có thủng)  

8 K25.6 Loét dạ dày (Mạn hay không đặc hiệu có xuất huyết 

hay thủng) 

 

9 K25.7 Loét dạ dày (Mạn không có xuất huyết hay thủng)  

10 K25.9 Loét dạ dày (Không xác định là cấp hay mạn, không 

xuất huyết hay thủng) 

 

11 K27 

 

Loét dạ dày-tá tràng, vị trí không xác định  

12 K27.0 Loét dạ dày - tá tràng, vị trí không xác định (Cấp có 

xuất huyết) 

 

13 K27.1 

 

Loét dạ dày - tá tràng, vị trí không xác định (Cấp có 

thủng) 

 

14 K27.2 Loét dạ dày - tá tràng, vị trí không xác định (Cấp, cả 

xuất huyết và thủng) 

 



 
 

 

15 K27.3 Loét dạ dày - tá tràng, vị trí không xác định (Cấp 

không có xuất huyết hay thủng) 

 

16 K27.4 

 

Loét dạ dày - tá tràng, vị trí không xác định (Mạn hay 

không đặc hiệu có xuất huyết) 

 

17 K27.5 Loét dạ dày - tá tràng, vị trí không xác định (Mạn hay 

không đặc hiệu có thủng) 

 

18 K27.6 Loét dạ dày - tá tràng, vị trí không xác định (Mạn hay 

không đặc hiệu có xuất huyết hay thủng) 

 

19 K27.7 Loét dạ dày - tá tràng, vị trí không xác định (Mạn 

không có xuất huyết hay thủng) 

 

20 K27.9 Loét dạ dày - tá tràng, vị trí không xác định (Không 

xác định là cấp hay mạn, không xuất huyết hay thủng) 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG MẬT 

 

I. KHÁI NIỆM [1] 

Nhiễm trùng đường mật là tình trạng viêm đường mật do vi khuẩn gây nên 

thường xảy ra trên bệnh nhân có ứ trệ đường mật (sỏi, giun,…). Bệnh cần phải 

chẩn đoán và điều trị kịp thời 

II. NGUYÊN NHÂN [1] 

- Sỏi mật 

- Giun chui ống mật 

- U đường mật 

- U đầu tụy, u bóng vater 

- Chít hẹp cơ Oddi 

- Túi thừa tá tràng 

- Dị dạng đường mật 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định [1] 

1.1. Lâm sàng 

1.1.1. Thể điển hình 

- Tiền sử: sỏi mật, giun chui ống mật chủ, phẫu thuật nối mật ruột. 

- Sốt cao 39-40°C, có thể sốt kéo dài, rét run, vã mồ hôi. 

- Đau âm ỉ hạ sườn phải, có thể có cơn đau quặn gan. 

- Vàng da. 

- Rối loạn tiêu hóa: chán ăn, rối loạn phân. 

- Có hoặc không có gan to hoặc túi mật to. 

1.1.2. Thể không điển hình 

Triệu chứng lâm sàng không đầy đủ, có thể bệnh nhân sốt hoặc đau hạ sườn 

phải hoặc có vàng da. cũng có thể bệnh nhân đến viện vì các biến chứng của nhiễm 

trùng đường mật như: 



 
 

 

- Nhiễm trùng huyết. 

- Suy thận. 

- Chảy máu hoặc áp xe đường mật. 

1.2. Cận lâm sàng 

- Xét nghiệm máu. 

- Công thức máu: bạch cầu cao, đặc biệt là bạch cầu trung tính, máu lắng tăng. 

- Sinh hóa máu: thể hiện tắc mật: 

+ Bilirubin tăng, đặc biệt bilirubin trực tiếp. 

+ Phosphatase kiềm tăng. 

+ Cholesterol máu tăng. 

+ Tỉ lệ prothrombin giảm, khi tiêm vitamin K sau 72 giờ xét nghiệm lại thấy 

tăng lên. 

- CRP, procalcitonin: thường tăng cao. 

- Cấy máu: phát hiện nhiễm trùng huyết. 

+ Chủ yếu các vi khuẩn Gram âm từ đường ruột: Escherichia coli (E.coli), 

Klebsiella, Bacteroides, Enterococus feacalis, Staphylococus. 

+ Vi khuẩn kị khí: Clostridium perfringens. 

- Chẩn đoán hình ảnh: giúp nhận định vả đánh giá sự thay đổi hình thái đường 

mật và tìm nguyên nhân gây ứ trệ đường mật: 

+ Siêu âm đường mật: 

• Giãn đường mật trong gan và ngoài gan. 

• Thành đường mật dầy, có thể có khí trong đường mật. 

• Có thể thấy nguyên nhân gây tắc nghẽn đường mật: sỏi, giun trong đường 

mật, … 

+ Một số trường hợp cần phải chụp CT bụng hoặc MRI đường mật: 

• Chụp CT bụng có thể thấy tắc nghẽn đường mật như: sỏi mật, túi mật hoặc 

hình ảnh giáp tiếp như giãn đường mật, khí đường mật, các ổ áp xe đường 

mật. 



 
 

 

• Chụp MRI đường mật có thể thấy những tổn thương như chụp CT bụng, 

ngoài ra có thể dựng hình đường mật, qua đó có thể xác định vị trí chính 

xác của tổn thương. 

Tùy từng trường hợp cụ thể có thể chỉ định các xét nghiệm cần thiết khác 

để chẩn đoán phân biệt 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- Viêm túi mật cấp. 

- Vàng da tắc mật khác như: u đầu tụy, u bóng Vater, u đường mật. 

- Áp xe gan. 

- Viêm gan. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

- Chống nhiễm khuẩn: chọn kháng sinh có chu trình mật – ruột, phổ kháng sinh 

hướng vào vi khuẩn Gram âm đường ruột hoặc kháng sinh phổ rộng khuếch tán 

tốt vào máu và thải trừ qua gan mật, phối hợp kháng sinh điều trị vi khuẩn kị 

khí. 

- Phẫu thuật giải quyết tắc nghẽn đường mật. 

2. Điều trị cụ thể [1], [2] 

2.1. Điều trị nội khoa 

Kháng sinh: thường dùng 10-14 ngày. Tốt nhất nên cấy máu, nếu có vi 

khuẩn nên lựa chọn kháng sinh theo kháng sinh đồ, nếu không có kháng sinh đồ 

có thể lựa chọn: 

- Nhóm amoxicillin + acid clavulanic: Augmentin 625mg, uống 2 viên/lần, 2 

lần/ngày có thể kết hợp với ciprofloxacin 500mg, uống 1 viên/lần, 2 lần/ngày 

hoặc kết hợp với metronidazol 1 g/ngày, chia 2 lần. 

- Cephalosporin tốt nhất dùng thế hệ 3: cefoperazon (2-4g/ngày chia 2-3 lần) có 

thể phối hợp với aminosid (chú ý theo dõi chức năng thận) hoặc phối hợp với 

quinolon thế hệ II (1-2g/ngày) hoặc phối hợp với metronldazol (2-4g/ngày). 



 
 

 

- Hoặc dùng nhóm imipenem (2-4g/ngày) hoặc carbapenem (1,5 – 3g/ngày) hoặc 

piperacilin/ tazobactam phối hợp với metronidazol (2-4g/ngày). 

- Có thể dùng nhóm macrolid, lincomycin và penicillin. 

2.2. Điều trị chống sốc nhiễm khuẩn 

- Thở oxy. 

- Truyền dịch bồi phụ nước điện giải theo áp lực tĩnh mạch trung tâm. 

- Phối hợp kháng sinh. 

- Giải quyết nguyên nhân, vừa hồi sức vừa mổ. 

- Dùng thuốc vận mạch như: dopamin, noradrenalin, adrenalin, dobutamin. 

2.3. Điều trị triệu chứng 

- Hạ sốt, giảm đau: paracetamol 500mg có thể uống 1-2g/ngày, chia 3-4 lần, cách 

6-8 giờ/lần. 

- Giảm đau, giãn cơ trơn: drotaverin (No-spa) viên 40mg, uống 3-6 viên/ngày, 

chia 3 lần hoặc alverin citrat (Spasmaverin) viên 40mg, uống 1-3 viên/lần, uống 

2-3 lần/ngày. 

2.4. Phẫu thuật 

- Lấy sỏi qua mổ nội soi. 

- Phẫu thuật giải phóng đường mật khi có tắc nghẽn, viêm phúc mạc mật. 

- Phẫu thuật thắt động mạch gan hoặc cắt phân thùy gan trong chảy máu đường 

mật. 

2.5. Các chỉ số theo dõi 

Huyết động, dấu hiệu nhiễm trùng nhiễm độc, công thức máu, đông máu cơ 

bản, CRP, procalcitonin,  Bili TP/TT, protein, albumin, điện giải đồ, urê, 

creatinine, GOT/GPT/GGT , cấy máu ( nghi ngờ nhiễm khuẩn huyết)… 

2.6. Tiêu chuẩn ra viện  

- Bệnh nhân ra viện khi các triệu chứng lâm sàng cải thiện: bệnh nhân tình trạng 

nhiễm trùng hết, vàng da giảm,… 

- Các xét nghiệm cải thiện: urê, creatinine, GOT/GPT/GGT, điện giải đồ, công 

thức máu, protein, albumin, Bili TP/TT, PT… 

http://benhnoikhoa.com/ngo-doc-cap-paracetamol/


 
 

 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Áp xe đường mật 

- Chảy máu đường mật 

- Sốc nhiễm trùng  

- viêm tụy cấp  

VI. PHÒNG BỆNH 

- Điều trị sỏi mật và các nguyên nhân gây tắc nghẽn đường mật 

- Tẩy giun định kỳ đối với trường hợp do giun 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

BN có một hoặc nhiều trong các triệu chứng sau:  

- Lâm sàng: Bệnh nhân biểu hiện: Sốt, đau bụng Hạ sườn phải, gan to, vàng da, 

rối loạn tiêu hóa… 

- Siêu âm ổ bụng/ CT ổ bụng: giãn đường mật, dày thành đường mật, các nguyên 

nhân gây tắc nghẽn đường mật. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Phác đồ tiêu hóa Bạch Mai năm 2017. Trang 129-133 

2. Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Công Long, Vũ Trường Khanh (2019), “Nhiễm 

trùng đường mật” , Tạp chí khoa học Tiêu hóa Việt Nam, tập IX, số 57 , trang 

53-56 

MÃ ICD  

STT Mã bệnh Tên bệnh Ghi chú 

1 K83.0 Viêm đường mật  

2 K80.4 Sỏi đường mật có viêm túi mật  

7 K80.3 Sỏi ống mật có viêm đường mật  

 

  



 
 

 

 

NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT 

 

I. ĐỊNH NGHĨA [1] 

Nhiễm khuẩn tiêu hóa là 1 bệnh cấp tính lây theo đường tiêu hoá. Bệnh 

cảnh lâm sàng chính là hội chứng viêm dạ dày, tiểu tràng cấp tính. Bệnh thường 

khởi phát đột ngột sau khi ăn phải thức ăn đã bị ô nhiễm bởi vi sinh vật gây bệnh 

hoặc độc tố của chúng. 

II. NGUYÊN NHÂN [1] 

- Nguyên nhân phổ biến nhất gây nhiễm trùng đường ruột là mầm bệnh xâm nhập 

qua miệng. Các nguyên nhân khác, như tiếp xúc với nước bị ô nhiễm và vệ sinh 

kém cũng có thể gây nhiễm trùng đường ruột. 

- Trẻ em hay người lớn tuổi là hai đối tượng dễ mắc phải nhất, nguyên nhân vì 

hệ miễn dịch của họ thường yếu hơn so với những người trưởng thành. 

- Người bị cắt đi một phần của dạ dày, nhóm người suy giảm miễn dịch do họ 

mắc các bệnh như: HIV, ung thư gan, xơ gan… 

- Do thức ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc chưa nấu chín chứa 

khuẩn salmonella gây nhiễm khuẩn qua đường tiêu hóa khi chúng ta ăn. 

- Thịt, cá có chứa độc tố của tụ cầu, hoặc tụ cầu xâm nhập từ nguồn nhiễm trùng 

trên da người bệnh. Theo các nghiên cứu cho thấy, tụ cầu bị tiêu diệt ở môi 

trường nhiệt độ cao nhưng độc tố của chúng rất dễ ngấm vào thực phẩm, gây 

tiêu chảy. 

- Nhiễm trùng đường tiêu hóa do vi khuẩn clostridium. Chúng sống trong môi 

trường không có oxy, thường hay xuất hiện ở đồ hộp chế biến sẵn. Độc tố vi 

khuẩn này không chỉ gây tiêu chảy mà còn dẫn đến nhiều biến chứng như liệt 

cơ. 

- Các loại rau sống rất dễ nhiễm khuẩn E.coli và giun sán. Thế giới cũng ghi nhận 

bệnh do vi khuẩn listeria dù tương đối hiếm gặp. Chúng thường gây bệnh ở 

người có sức đề kháng yếu như phụ nữ có thai (đặc biệt 3 tháng cuối thai kỳ), 

http://vienyhocungdung.vn/suy-giam-mien-dich-tien-phat-o-tre-em-2016072309443254.htm


 
 

 

trẻ sơ sinh. Bệnh không xảy ra thường xuyên nhưng rất có thể bùng phát thành 

dịch nếu ăn phải các loại thực phẩm nhiễm khuẩn, đặc biệt là sữa bò không 

được thanh trùng. 

- Không vệ sinh tay sạch sẽ trước khi ăn, thực phẩm bị côn trùng đậu vào, nguồn 

nước dùng không đảm bảo. 

- Nước bị ô nhiễm: tiếp xúc với nguồn nước bị ô nhiễm cũng có thể dẫn đến 

nhiễm trùng đường ruột.  

- Vệ sinh kém: điều này cũng có thể gây lây lan vi khuẩn gây nhiễm trùng đường 

ruột. Cần rửa tay sạch sau khi đi vệ sinh để tránh vi khuẩn xâm nhập vào cơ 

thể. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định  [1] 

1.1. Lâm sàng 

Các triệu chứng của nhiễm trùng đường ruột: 

- Chán ăn : Giảm sự thèm ăn là một dấu hiệu chung của nhiễm trùng đường ruột 

cũng như các loại nhiễm trùng đường tiêu hóa khác. 

- Buồn nôn , nôn : Ăn không ngon thường kèm theo buồn nôn, nôn ( có thể nôn 

rất nhiều, ăn gì nôn đấy ...) 

- Đau bụng : Khi nhiễm trùng trở nên nghiêm trọng hơn, bệnh nhân thường thấy 

đau hoặc chướng vùng bụng. Mức độ nghiêm trọng của cơn đau này sẽ phụ 

thuộc vào vị trí và nguyên nhân gây nhiễm trùng, mức độ co thắt ở bụng : 

Nhiễm trùng do vi khuẩn thường gây ra cơn co thắt ở bụng. Mỗi cơn sẽ thường 

kéo dài 3-4 phút một lần, và có thể trở nên nghiêm trọng hơn. 

- Tiêu chảy cấp với tính chất phân ( mềm, sệt, lỏng nước), số lần / ngày nhiều 

hơn 2-3 lần, có thể kèm theo nhầy, máu mũi....Nếu số lần đi ngoài > 10 lần sẽ 

dẫn đến tình trạng mất nước, điện giải: môi khô, mắt trũng, thở nhanh nông, da 

khô, nếp véo da mất chậm > 2s, tinh thần li bì, hôn mê... 

- Đau đầu : Tình trạng mất nước hoặc xuất hiện các chất kích thích như nấm 

men trong hệ thống tiêu hóa sẽ làm tăng nguy cơ nhức đầu liên tục. 



 
 

 

- Dấu hiệu nhiễm trùng, nhiễm độc : sốt, môi khô, lưỡi bẩn, hơi thở hôi, toàn 

trạng kích thích hoặc li bì, mạch  nhanh,HA dao động.... 

1.2. Cận lâm sàng 

- Đánh giá tình trạng nhiễm trùng: Công thức máu: bạch cầu tăng, CRP, 

Procalcitonin tăng  

- Xét nghiệm khí máu trong trường hợp nhiễm trùng, nhiễm độc nặng nghi ngờ 

nhiễm toan chuyển hóa. 

- Soi cấy phân có giá trị chẩn đoán xác định khi thấy vi khuẩn gây bệnh mọc  

- Cấy máu khi nghi ngờ nhiễm khuẩn huyết 

- Đánh giá bệnh lý suy giảm miễn dịch : HIV, viêm gan virus, lao.... 

- Siêu âm ổ bụng thấy các quai ruột ứ dịch tăng nhu động, hoặc quai ruột thành 

dầy, thâm nhiễm mỡ xung quanh 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- Các bệnh lý bụng ngoại khoa: siêu âm ổ bụng, CT ổ bụng, Xquang ổ bụng … 

- Hội chứng ruột kích thích: nội soi đại trực tràng 

- Ngộ độc hóa chất .... 

3. Biến chứng 

- Mất nước, điện giải, rối loạn thăng bằng kiềm toan 

- Nhiễm khuẩn huyết. 

- Shock nhiễm khuẩn. 

IV. ĐIỀU TRỊ  [1] 

1. Nguyên tắc điều tri 

 Bù nước,điện giải bằng các dung dịch đẳng trương đường uống hoặc đường 

truyền tĩnh mạch, hạ sốt, an thần chống dị ứng, vitamin các loại, bổ sung các vi 

khuẩn có lợi, thuốc làm giảm nhu động ruột nếu bệnh nhân đi ngoài > 10 lần,  

nâng đỡ cơ thể.  

2. Điều trị cụ thể  



 
 

 

- Giảm đau : papaverin 40mg pha 2 ống truyền tĩnh mạch hoặc Nospa 40mg x 4 

viên chia 2 lần, Buscopan 10mg x 4 viên chia 2 lần, hoặc theo bậc thang giảm 

đau.... 

- Giảm nhu động ruột nếu bệnh nhân đi ngoài > 10 lần / ngày dẫn đến tình trạng 

mất nước, điện giải nặng: Smecta 1 gói / lần x 2-3 lần / ngày. 

- Bổ sung vi khuẩn có lợi : probiotic 1-2 gói / lần x 2-3 lần / ngày. 

- Hạ sốt : bằng Paracetamol.... 

- Có dấu hiệu nhiễm trùng: điều trị bằng kháng sinh theo kinh nghiệm,  theo 

kháng sinh đồ khi có kháng sinh đồ:  đường uống hoặc tiêm TMC, truyền TM 

. Sử dụng 1 trong các nhóm sau: 

+ Ampicilin 1g/lần :   3 - 4 lần/ngày  x  5 - 7 ngày.  

+ Bactrim:  0,48g  x  4 - 6 viên/ngày, chia 2  lần; Uống 5 - 7 ngày (người lớn) 

+ Quinolon : Ciprofloxacin 0,5g x 2 viên / ngày x 5-7 ngày  

+ Metronidazon 0,25g x 4 viên / ngày chia 2 lần x 5-7 ngày. 

Nếu bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm trùng nặng, nhiễm khuẩn huyết: Chọn 

kháng sinh theo kháng sinh đồ, dùng kháng sinh phối hợp, phổ rộng, liều cao, 

dùng theo đường tĩnh mach. Có thể dùng Cephalosporin thế hệ 3, thế hệ 4,  kết 

hợp với Quinolon, (riêng Quinolon chỉ dùng cho ngườii trên 18 tuổi), 

Metronidazon, Amikacin.... Thời gian dùng kháng sinh 10-14 ngày tùy theo mức 

độ đáp ứng của bệnh nhân. 

2.1. Các chỉ số theo dõi 

- Huyết động, dấu hiệu mất nước, dấu hiệu nhiễm trùng, công thức máu, CRP, 

procalcitonin, điện giải đồ, urê, creatinine, GOT/GPT , cấy phân, khí máu. 

- Các xét nghiệm cải thiện: urê, creatinine, GOT/GPT, điện giải đồ, công thức 

máu  

2.2. Tiêu chuẩn nhập viện 

Bệnh nhân ra viện khi các triệu chứng lâm sàng hết: không sốt, không nôn, 

không đau bụng. đại tiện phân khuôn.  

3. Chế độ dinh dưỡng: 



 
 

 

Đảm bảo đủ nước, thức ăn mềm, dễ tiêu, giàu dinh dưỡng   

V.  PHÒNG BỆNH [1] 

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: ăn chín, uống sôi, tẩy giun định kỳ, điều 

trị tốt các ổ nhiễm trùng vùng hầu họng, trên da, vệ sinh thân thể... 

VI.  TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN  

BN có một trong các triệu chứng sau:  

- Lâm sàng: Bệnh nhân biểu hiện chán ăn, buồn nôn và nôn, đau bụng hoặc tiêu 

chảy cấp, dấu hiệu mất nước, tình trạng nhiễm trung nhiễm độc,… 

- Xét nghiệm: cấy phân thấy vi khuẩn mọc 

- Siêu âm ổ bụng thấy các quai ruột ứ dịch tăng nhu động, hoặc quai ruột thành 

dầy, thâm nhiễm mỡ xung quanh 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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BỆNH  TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN 

 

I. KHÁI NIỆM [1] 

Bệnh trào ngược dạ dày – thực quản là bệnh lý trào ngược dịch dạ dày lên 

thực quản từng đợt hay kéo dài dẫn đến các triệu chứng lâm sàng hay các tổn 

thương niêm mạc thực quản. 

II. NGUYÊN NHÂN [1] 

- Thoát vị hoành: căn nguyên thường gặp nhất: giảm chiều dài thực quản bụng, 

tâm vị cao lên ngực 

- Giảm hay mất trương lực cơ thắt dưới thực quản 

- Ăn uống: cafe, thuốc lá, rượu, chocolat, đồ ăn béo... 

- Thuốc: theophylin, kháng cholinergic, chẹn canxi, nitrin, một số loại hormon 

(progessteron)  

- Nguyên nhân chậm tháo rỗng dạ dày: axit ứ lại trong dạ dày 

- Các yếu tố khác:  

+ Thành phần chất trào ngược: mật, axit, enzym 

+ Mức độ nhạy cảm biểu mô thực quản với các tác nhân kích thích 

+ Tăng áp lực ổ bụng: COPD, béo phì... 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định [1, 2] 

1.1. Lâm sàng 

Chủ yếu bằng hỏi bệnh: 

- Triệu chứng điển hình: 

+ Ợ nóng, cảm giác nóng rát sau xương ức lan lên trên 

+ Ợ chua thường xảy ra sau 1-3 giờ sau ăn, thường xảy ra ở tư thế nằm, khi cúi 

về phía trước 

- Triệu chứng không điển hình: 

+ Đau thượng vị không điển hình khởi phát bằng tư thế nằm 



 
 

 

+ Khó chịu hầu họng: cảm giác có dị vật, đau họng lặp lại khám tai mũi họng 

không thấy bất thường 

+ Hen, viêm phế quản mạn tính không tìm được bằng chứng của bệnh: khó thở 

về đêm thường kết hợp với GERD 

+ Đau ngực biểu hiện như suy vành: xảy ra khi gắng sức và cả khi nằm ( giả 

đau ngực) 

1.2. Cận lâm sàng 

- Chụp thực quản có thuốc cản quang (ít có giá trị) 

- Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng: tổn thương thực quản do trào ngược dạ 

dày thực quản trên nội soi (theo phân loại LosAngeles): 

+ Độ A: có một hay nhiều đám tổn thương không kéo dài quá 5 mm, không 

kéo dài giữa 2 đỉnh nếp niêm mạc 

+ Độ B: có một hay nhiều tổn thương kéo dài quá 5 mm 

+ Độ C: có một hay nhiều tổn thương niêm mạc nối liền giữa 2 đỉnh của 2 hay 

nhiều nếp niêm mạc không vượt quá 75% chu vi thực quản 

+ Độ D: có một hay nhiều tổn thương niêm mạc vượt quá 75% chu vi 

Tùy từng trường hợp cụ thể có thể chỉ định các xét nghiệm cần thiết khác để 

chẩn đoán phân biệt, ví dụ: siêu âm ổ bụng, điện tâm đồ,, chụp Xquang ngực 

thẳng, công thức máu.... 

2. Chẩn đoán  biến chứng 

- Loét thực quản 

- Hẹp thực quản 

- Barret thực quản 

- Ung thư thực quản 

- Các biến chứng khác: xuất huyết tiêu hóa, bệnh phổi cấp tái phát nhiều lần... 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Mục tiêu điều trị 

- Giảm triệu chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống 

- Làm lành viêm thực  quản nếu có, tránh tái phát 



 
 

 

- Giảm nguy cơ xảy ra các biến chứng 

2. Điều trị cụ thể [1] 

2.1. Điều trị nội khoa 

- Giảm bài tiết acid dạ dày: dùng thuốc PPI, kháng H2. Liều dùng tùy từng 

thuốc và tình trạng bệnh: 

+ Thể nhẹ: triệu chứng xảy ra 2-3 cơn/tháng. Omeprazon 20mg/ngày, 

esomeprazon 20mg/ngày, rabeprazon 20mg/ngày, pantoprazon 40mg/ngày... 

+ Thể nặng: triệu chứng xảy ra 2-3 cơn/ tuần. Omeprazon 40-120 mg/ngày, 

esomeprazon 40- 80mg/ ngày, pantoprazon 40      – 80 mg/ngày, rabeprazon 

20-40mg/ngày.... 

Thời gian điều trị thường kéo dài 4-8 tuần 

- Bảo vệ niêm mạc thực quản: sucralfat, ventinat, gastropulgit... 

- Tăng cường trương lực cơ thắt dưới thực quản: prokinetic, domperidon...  

2.2. Chế độ ăn và sinh hoạt  

- Ngủ gối đầu cao 

- Bỏ đồ uống có ga, giảm chất béo, bỏ rượu bia, cafe 

- Tránh nằm ngay sau khi ăn 

- Loại bỏ các yếu tố làm tăng áp lực ổ bụng:  quần áo chật 

- Tránh các thuốc có thể gây trào ngược: thuốc lá, cholinergic, dopamin, beta 

adrenergic  

2.3. Các chỉ số theo dõi 

Điện tâm đồ, urê, creatinine, điện giải đồ, GOT/GPT… 

2.4. Tiêu chuẩn ra viện 

Bệnh nhân ra viện được khi các triệu chứng lâm sàng cải thiện: hết đau hoặc 

đau bụng thượng vị giảm,  đỡ hoặc hết ợ hơi, ợ chua, cảm giác nóng rát… 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Trào ngược dạ dày thực quản nếu không được điều trị có thể gây nên: 

- Tại chỗ: 

+ Loét thực quản 



 
 

 

+ Barret thực quản 

+ Ung thư thực quản 

- Ngoài ra có thể làm tái diễn nhiều lần các bệnh như hen suyễn, viêm họng, viêm 

thanh quản… 

VI. PHÒNG BỆNH  

1. Chế độ ăn uống nghỉ ngơi 

- Người bệnh trào ngược dạ dày không nên ăn quá nhiều nhất là vào buổi tối 

- Thực hiện chế độ ăn ít đường, tinh bột sẽ không khiến cơ thể rơi vào trạng thái 

quá no, làm giảm đáng kể tình trạng ợ nóng và trào ngược.  

- Ngoài ra, bệnh nhân nên  hạn chế uống rượu, cafe, các đồ uống có chất kích 

thích và đồ uống có ga  

2. Tư thế ngủ 

Nên nằm nghiên trái, gối cao đầu khi ngủ 

VII.TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN   

Bệnh nhân có một trong các triệu chứng sau: 

-  Lâm sàng: Bệnh nhân ợ nóng nóng rát sau xương ức, ợ chua, đau bụng thượng 

vị, khó chịu vùng hầu họng, cảm giác đau ngực… 

-  Nội soi thực quản dạ dày tá tràng thấy hình ảnh tổn thương thực quản do trào 

ngược thực quản dạ dày gây ra.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1.  Bệnh học tiêu hóa Học viện Quân y đào tạo sau đại học ( tr 402-406) , nhà xuất 

bản quân đội nhân dân, năm 2007 

2. Bệnh trào ngược dạ dày- thực quản ở Việt Nam: Một số đặc điểm dịch tễ học 
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MÃ ICD  

STT MÃ  TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 K21 Bệnh trào ngược dạ dày – thực quản  



 
 

 

2 K21.0 Bệnh trào ngược dạ dày – thực quản với 

viêm thực quản 

 

3 K29.1 Bệnh trào ngược dạ dày – thực quản 

không có viêm thực quản 

 

 

  



 
 

 

 

VIÊM DẠ DÀY 

 

I. KHÁI NIỆM 

- Viêm dạ dày ( Gastritis) : là thuật ngữ dùng để chỉ tình trạng viêm của niêm 

mạc dạ dày, từ đó dẫn đến các tổn thương của niêm mạc dạ dày [1] 

- Viêm dạ dày có 2 thể cấp tính hoặc mạn tính: [1] 

+ Viêm dạ dày cấp: Viêm dạ dày cấp là phản ứng viêm chỉ hạn chế ở niêm 

mạc, có đặc tính khởi phát và diễn biến nhanh chóng do tác dụng của các tác 

nhân độc hại hoặc nhiễm khuẩn ở niêm mạc dạ dày. 

+ Viêm dạ dày mạn tính: Viêm dạ dày mạn tính là tình trạng tổn thương có 

tính chất kéo dài, có thể lan toả hoặc khu trú tại một vùng của dạ dày, dần 

dần dẫn tới teo niêm mạc dạ dày. 

- Bệnh dạ dày ( Gastropathy) : là thuật ngữ dùng để chỉ các tổn thương của niêm 

mạc dạ dày không liên quan đến viêm hay do tình trạng viêm tối thiểu [1]. 

II. NGUYÊN NHÂN 

1. Yếu tố ngoại sinh thường gặp [1] 

- Vi khuẩn, virus và độc tố của chúng. 

- Thức ăn nóng quá, lạnh quá, khó tiêu, nhai không kỹ hoặc bị nhiễm khuẩn 

nhiễm độc do tụ cầu, coli, rượu, chè, cafê, mù tạc, ... 

- Thuốc: aspirin, NSAID, Sulfamid, Corntancyl, Phenylbutazon, Reserpin, 

Digitalis, KCl, … 

- Các chất ăn mòn: muối, kim loại nặng (đồng, kẽm ) thuỷ ngân, kiềm, axit 

sulfuric, axit Chlohydric, Nitrat bạc. 

- Các kích thích nhiệt, dị vật. 

2. Các yếu tố nội sinh [1] 

- - Các bệnh nhiễm khuẩn cấp (cúm, sởi, bạch hầu, thương hàn, viêm phổi, viêm 

ruột thừa,tăng áp lực tĩnh mạch cửa, thoát vị hoành...). 

- - Do vi khuẩn Helicobacter Pylori 



 
 

 

- - Urê máu cao, tăng Thyroxin, tăng đường máu. 

- - Bỏng, nhiễm phóng xạ (1100r- 2500r), các Stress nặng, chấn thương sọ não, 

u não, sau phẫu thuật thần kinh, tim, shock, bệnh tim phổi cấp, xơ gan. 

- - Dị ứng thức ăn: tôm, sò, ốc, hến… 

- Các nguyên nhân gây viêm dạ dày mạn tính thường tác động trong một thời 

gian dài gây nên tổn thương mạn tính cho niêm mạc dạ dày. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định [1] 

1.1. Viêm dạ dày cấp 

1.1.1. Lâm sàng 

Có thể hoàn toàn không có triệu chứng hoặc có thể biểu hiện rầm rộ với các 

triệu chứng: 

- Đau vùng thượng vị dữ dội, cồn cào, nóng rát có khi âm ỉ ậm ạch khó tiêu. 

- Buồn nôn hoặc nôn nhiều, ăn xong nôn ngay, nôn hết thức ăn thì nôn ra dịch 

chua, có khi nôn cả ra máu. 

- Gõ vùng thượng vị đau. 

1.1.2. Cận lâm sàng 

- Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng thấy 2 loại tổn thương cơ bản: 

+ Viêm dạ dày cấp, long: Có một phần hoặc toàn thể niêm mạc đỏ rực, bóng 

láng, có những đám nhầy dầy lỏng. Các nếp niêm mạc phù nề. Niêm mạc 

kém bền vững, dễ xuất huyết (chấm, ban) vết trợt. 

+ Viêm dạ dày cấp trợt, loét nông: Trên nền xung huyết, phù nề có những chỗ 

mất tổ chức thường ở phần dưới thân vị hang vị, đôi khi có vết nứt kẽ dài, 

ngoằn ngoèo, chạy dọc rãnh hoặc cắt ngang qua niêm mạc, đôi khi là dạng 

loét trợt (aphte), loét dài hẹp, dễ xuất huyết. 

- Chụp X-quang dạ dày thường không có giá trị: thấy hình ảnh niêm mạc thô, 

ngoằn ngoèo, bờ cong lớn nham nhở, túi hơi rộng. 

- Xét nghiệm dịch vị tăng tiết dịch, tăng toan. Trong dịch có bạch cầu, tế bào mủ. 

- Xét nghiệm máu: bạch cầu tăng, CTBC chuyển trái, tốc độ máu lắng tăng. 



 
 

 

- Xét nghiệm H. pylori bằng test urease,test thở C,  tìm kháng thể kháng H.P 

trong máu 

1.2. Viêm dạ dày mạn 

1.2.1. Lâm sàng 

- Bệnh nhân thường có các dấu hiệu rối loạn chức năng liên quan tới bữa ăn như: 

cảm giác nặng bụng, đau âm ỉ hoặc nóng rát thượng vị, có thể nôn hoặc buồn 

nôn, chán ăn, táo lỏng thất thường.  

- Khám thực thể có thể bình thường hoặc gầy sút, thiếu máu nhược sắc tuỳ theo 

mức độ của bệnh. 

1.2.2. Cận lâm sàng 

- Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng  phát hiện được các thể: 

+ Viêm long: thường có tăng tiết, niêm mạc xung huyết phù nề, đôi khi xung 

huyết lốm đốm. 

+ Viêm phì đại: ngoài kiểu viêm dạ dày phì đại thực thụ (nếu niêm mạc thô to) 

còn có thể nổi cục, thể khảm, thể polype, thể giả u. 

+ Viêm dạ dày thể loét trợt: các tổn thương niêm mạc hình tròn, nông, có bờ 

rõ. 

+ Viêm dạ dày teo: Mới đầu niêm mạc phẳng không mượt, về sau mất dần nếp, 

teo, nhạt màu, có mạch máu nổi 

- X-quang: có hình ảnh các niêm mạc thô không đồng đều, bờ cong lớn nham 

nhở hình răng cưa. 

- Xét nghiệm dịch vị: 

+ Trong viêm dạ dày nhẹ: nồng độ HCl giảm, nhưng khối lượng dịch tiết bình 

thường hoặc hơi tăng. 

+ Trong viêm teo dạ dày: lượng dịch tiết và nồng độ HCl giảm nhiều dần tiến 

tới vô toan. 

2. Chẩn đoán phân biệt  [ 1 ] 

Cơn đau dạ dày cấp cần phân biệt với: 



 
 

 

- Viêm tụy cấp ( các xét nghiệm cần làm: amylase, lipase, siêu âm ổ bụng, chụp 

CT ổ bụng ) 

- Sỏi túi mật ( siêu âm ổ bụng, CT ổ bụng thấy hình ảnh sỏi túi mật) 

- Nhồi máu cơ tim thất phải ( các xét nghiệm cần làm: điện tâm đồ, CK, CK- 

MB, Troponin T, siêu âm tim ) 

IV. ĐIỀU TRỊ   

Mục tiêu điều trị [1] 

- Giảm nhanh và lâu dài các triệu chứng 

- Bảo vệ và kích thích tái sinh niêm mạc 

- Loại trừ các nguyên nhân gây bệnh 

1. Hướng điều trị 

Không dùng phối hợp các thuốc cùng cơ chế 

2. Điều trị cụ thể [1] 

Chọn một trong các nhóm thuốc sau:  

2.1. Thuốc ức chế bơm proton  

- Esomeprazole 40mg/ ngày 

- Omeprazole 20 mg – 40mg/ ngày 

- Pantoprazole 40mg/ ngày 

- Rabeprazole 20 mg/ ngày 

- Lansoprazole 30mg/ ngày 

Dùng 1 lần / ngày trước ăn sáng 30 phút -1 giờ. Tùy tình trạng của bệnh nhân 

mà lựa chọn liều và đường dùng thích hợp. Nếu bệnh nhân có biểu hiện viêm dạ 

dày mức độ nặng ( đau nhiều thượng vị, đau lăn lộn, đau thượng vị liên tục, nôn 

ói không thể uống thuốc, không đáp ứng với PPI liều chuẩn...) có thể dùng PPI 

đường tĩnh mạch hoặc đường uống với liều cao hơn để nhanh chóng kiểm soát 

acid dạ dày cho bệnh nhân. 

2.2. Thuốc trung hòa acid (Antacid) 

- Nhóm Aluminum hydroxide (Al(OH)3 ), Magne hydroxide (Mg(OH)2). 

- Dùng 2 - 3 lần/ ngày cách bữa ăn 1 giờ. 



 
 

 

2.3. Thuốc ức chế thụ thể H2 (Anti H2 Receptor) 

- Nhóm Famotidine 20mg  

- Nhóm Nizatidine 150mg  

- Nhóm Cimetidine 400mg  

- Nhóm Ranitidine 150mg  

Lâm sàng ít dùng, thường dùng đơn độc hoặc phối hợp với PPI và antacid, 

dùng trước khi ngủ nếu có triệu chứng về đêm. 

2.4. Điều trị bằng các thuốc tác động lên yếu tố bảo vệ niêm mạc 

- Sucralfat: Có tác dụng ngăn sự khuếch tán ngược ion H+, ức chế Pepsin và hấp 

phụ muối mật, nên uống trước ăn 30-60 phút. 

- Bismuth, Misoproston hiện nay ít dùng do nhiều tác dụng phụ. 

- Thuốc chống co thắt hướng cơ trơn Papavarine : nhóm Drotaverine, nhóm 

Mebeverine, thuốc nhóm kháng cholinergic: atropin. 

- Thuốc hỗ trợ vận động dạ dày 

- Nhóm đối vận thụ thể D2: Nhóm Domperidone, nhóm Metoclopramide 

- Thuốc an thần (không dùng kéo dài): Seduxen 5mg x 2viên/ ngày (tối). 

2.5. Các kháng sinh diệt H.P 

2.5.1. Chỉ định diệt H.P [3], [4] 

- Theo Maatricht IV:  

+ Những người có bố, mẹ,anh chị em ruột bị ung thư dạ dày 

+ Khối tiền ung thư, K dạ dày: đã cắt EMR, ESD hoặc phẫu thuật dạ dày bán 

phần 

+ Viêm dạ dày có nguy cơ cao: viêm toàn bộ, viêm nhiều vùng thân vị, viêm 

teo nặng niêm mạc dạ dày. 

- Theo Maatricht V: 

+ Diệt H.P cho những người bị nhiễm: vùng có tỷ lệ ung thư dạ dày cao  

+ Chỉ định điều trị khi cần thiết 

2.5.2. Phác đồ điều trị diệt Helicobacterpylori 



 
 

 

- Phác đồ đồng thời lần đầu: PPI: 80 mg + Amoxicilline :2g+ Tinidazol: 1g + 

Clarithromycin: 1g ( thời gian: 14 ngày). 

Lựa chọn phác đồ theo Khuyến cáo Maatricht V [3] 

 

Ghi chú:  

A: Amoxicilline 

C: Clarithromycin 

M: Metronidazol 

T: Tetraciclin 

L: Levofloxacin 

2.6. Chế độ ăn 

- Cần tránh tuyệt đối thức ăn gây tổn thương niêm mạc dạ dày: Rượu bia, thuốc 

lá, thức ăn có nhiều gia vị chua cay. 

- Tránh hoạt hóa acid mật: giảm ăn chất béo. 

- Tạo môi trường đệm trong dạ dày: Nên ăn nhiều bữa trong ngày, mỗi bữa không 

nên ăn quá no, ăn nhẹ, ăn lỏng. Ăn bữa cuối trước ngủ tối 3 giờ. 



 
 

 

- Tránh suy nghĩ căng thẳng, stress. 

- Có thể dùng sữa để trung hòa nhanh acid dạ dày 

2.7. Các chỉ số theo dõi 

Tính chất đau bụng, chất nôn, đại tiện, công thức máu, ure, creatinin, điện 

giải đồ, xét nghiệm HP, công thức máu trong trường hợp viêm dạ dày do tăng 

bạch cầu acid. 

2.8. Tiêu chuẩn ra viện 

Bệnh nhân ra viện được khi các triệu chứng lâm sàng cải thiện: không hoặc 

đau bụng thượng vị giảm, hết hoặc đỡ ợ hơi, ợ chua, đại tiện bình thường. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Loét dạ dày 

- Xuất huyết tiêu hóa 

- Ung thư dạ dày 

- Thủng dạ dày 

VI. PHÒNG BỆNH  

- Chế độ ăn: tránh rượu bia, thức ăn chua, cay, nóng, chứa nhiều axit 

- Tránh stress, tránh thức khuya 

- Tránh dùng các thuốc giảm đau chống viêm nonsteroid 

VII.TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Bệnh nhân có một trong các triệu chứng sau: 

- Lâm sàng: Bệnh nhân đau bụng vùng thượng vị, cảm giác nóng rát thượng 

vị,buồn nôn, nôn, ợ hơi, ợ chua ,ấn điểm điểm thượng vị đau. 

- Nội soi thực quản dạ dày tá tràng: hình ảnh trên nội soi tổn thương dạ dày cấp  

hoặc man, 
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BẢNG MÃ ICD VIÊM DẠ DÀY – HÀNH TÁ TRÀNG 

Mã ICD Chẩn đoán 

K29 Viêm dạ dày và tá tràng 

K29.0 Viêm dạ dày xuất huyết cấp tính 

K29.1 Viêm dạ dày cấp khác 

K29.2 Viêm dạ dày do rượu 

K29.3 Viêm nông niêm mạc dạ dày mãn tính 

K29.4 Viêm teo niêm mạc dạ dày mãn tính 

K29.5 Viêm dạ dày mạn, không đặc hiệu 

K29.6 Viêm dạ dày khác 

K29.7 Viêm dạ dày, không đặc hiệu 

K29.8 Viêm tá tràng 

K29.9 Viêm dạ dày tá tràng, không đặc hiệu 

 

  



 
 

 

 

VIÊM GAN 

 

I. KHÁI NIỆM 

- Viêm gan là tình trạng viêm (thâm nhiễm các tế bào viêm) và hoại tử tế bào 

xảy ra ở nhu mô gan và hoặc khoảng cửa, có thể do nhiều nguyên nhân khác 

nhau gây ra. Bệnh cảnh lâm sàng, diễn biến và các điều trị khác nhau tùy theo 

từng nguyên nhân.[1] 

- Viêm gan cấp : Viêm gan diễn biến dưới 6 tháng, có thể tự khỏi hoặc chuyển 

sáng viêm mạn, đôi khi gây suy gan cấp. [1] 

- Viêm gan mạn là viêm gan kéo dài trên 6 tháng, có thể âm thầm dẫn đến xơ 

gan,ung thư gan,hoặc đôi khi xuất hiện những đợt viêm gan bùng phát. [1] 

II. NGUYÊN NHÂN [1] 

- Viêm gan do virus A, B, C, D, E 

- Do rượu 

- Do các nguyên nhân khác:  

+ Nhiễm khuẩn: sán máng, giang mai, HIV  

+ Các bệnh chuyển hóa, di truyền: bệnh Wilson, thiếu hụt alpha 1- antitrypsin, 

bệnh gan ứ đọng glycogen ... 

+ Bệnh tự miễn: viêm gan tự miễn ... 

+ Do thuốc và nhiễm độc: Isoniazid, Halouracil, methotrexat ... 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Viêm gan cấp [1],[2] 

1.1. Lâm sàng 

- Triệu chứng khởi phát không đặc hiệu: khó chịu, mệt mỏi,đau cơ và khớp,sốt, 

chán ăn, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, nhức đầu, tiểu vàng, vàng da- niêm mạc, đau 

nhức hạ sườn (P). 

- Trẻ em thường không có triệu chứng 

- Khám không có triệu chứng rõ, 5-10% có gan to, đau, hạch to, lách to. 



 
 

 

- Một số ít trường hợp có thể bị suy gan cấp với các biến chứng như bệnh não 

gan, phù chân, rối loạn đông máu... 

1.2. Cận lâm sàng 

- Men transaminase (GOT, GPT)  tăng cao, trong đó GPT > GOT ( tỷ số Deritis 

O/P < 1). 

- Phosphatase kiềm, Bilirubin bình thường hoặc tăng khi có tắc mật. 

- Gamma globulin  (GGT) : tăng trong viêm gan do rượu, gan thoái hóa mỡ, do 

thuốc …). 

- Chức năng đông máu có thể bình thường hoặc rối loạn nhẹ có khi nặng trong 

suy gan cấp hoặc có ứ mật kéo dài. 

- Tùy từng trường hợp cụ thể có thể chỉ định các xét nghiệm cần thiết khác 

- Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh: siêu âm, CT-scaner ổ bụng, MRI có thể 

phát hiện gan nhiễm mỡ, phân biệt viêm gan cấp và viêm gan mạn dựa trên 

hình thái học, phân biệt  tắc mật ngoài gan khi có vàng da. 

2. Viêm gan mạn [1],[2] 

2.1. Viêm gan mạn thể tồn tại 

2.1.1. Lâm sàng 

- Cơ năng: thường rất âm thầm và nhẹ nhàng, không có triệu chứng hoặc chỉ hơi 

mệt, chán ăn, khó chịu vùng thượng vị hoặc hạ sườn phải; đôi khi tức nhẹ vùng 

gan. 

- Thực thể: 

+ Vàng mắt, vàng da: không có hoặc rất kín đáo. 

+ Hồng ban và nốt nhện không có. 

+ Gan: bình thường hoặc to nhẹ, mềm chỉ tức nhẹ mà không đau. 

+ Hạch, lách không to, không có tăng áp lực tĩnh mạch cửa. 

2.1.2. Cận lâm sàng 

- Men transaminase (GOT, GPT) bình thường hoặc chỉ tăng nhẹ 2-3 lần. 

- Phosphatase kiềm, Bilirubin, Gamma globulin không tăng hoặc chỉ tăng rất ít. 

- Globulin miễn dịch: IgA, IgG tăng nhẹ tạm thời. 



 
 

 

- Không có kháng thể kháng cơ trơn, kháng nhân, kháng ty lạp thể… 

- Siêu âm: thay đổi không đáng kể, nhu mô gan không đồng đều. 

- Sinh thiết gan: Hình ảnh GPBL: khoảng cửa bị xâm nhiễm tế bào đơn nhân, 

nhưng lớp tế bào giới hạn khoảng cửa vẫn còn, không có hoại tử tế bào kiểu 

mối gặm có thể có xơ hoá nhẹkhông có tổ chức tân tạo. 

Tùy từng trường hợp cụ thể có thể chỉ định các xét nghiệm cần thiết khác. 

2.2. Viêm gan mạn hoạt động 

2.2.1. Lâm sàng 

- Cơ năng: Biểu hiện rõ nhất là các đợt bùng phát với sốt nhẹ, mệt mỏi, chán ăn, 

đau khớp, đau cơ, đau tức vùng hạ sườn phải. Nước tiểu đậm màu, ngứa và 

vàng da vàng mắt. 

- Thực thể: 

+ Mắt thường vàng nhất là trong đợt tiến triển. 

+ Hồng ban và nốt nhện ngày càng nhiều nhất là giai đoạn khi đã có xơ gan. 

+ Gan to 3-4cm dưới bờ sườn, căng tức ấn đau về sau trở thành chắc cứng, bờ 

sắc. 

+ Hạch lớn tỉ lệ 20%. 

+ Lách to 30%. 

+ Tăng áp lực tĩnh mạch cửa: thường xuất hiện về sau khi đã có xơ gan. 

2.2.2. Cận lâm sàng 

- Men transaminase thường tăng > 5 lần bình thường. 

- Phosphatase Kiềm và Bilirubin máu thường tăng gấp 3-5 lần bình thường. 

- Globulin tăng > 25% (đặc biệt viêm gan tự miễn gammaglobulin tăng tới 70%) 

- Globulin miễn dịch tăng nhất là IgG, có thể thấy kháng thể kháng cơ trơn, kháng 

nhân, hoặc kháng ty lạp thể (thường dương tính 20-30% số bệnh nhân). 

- Tỉ prothrombin và yếu tố 5 giảm. 

- Siêu âm ổ bụng: kích thước gan tăng, nhưng nhu mô gan chưa có biến đổi rõ 

rệt, thường là hình ảnh nhu mô gan không thuần nhất. 



 
 

 

- Sinh thiết gan: Các khoảng cửa bị xâm nhiễm, dày đặc các tế bào đơn nhân  và 

tương bào làm cho khoảng cửa rộng ra, thâm nhiễm phát triển vào trong tiểu 

thuỳ gan. Hoại tử tế bào gan ở rìa khoảng cửa, hoại tử kiểu mối gặm. Các vách 

ngăn mô liên kết lan toả từ khoảng cửa vào sâu trong nội thuỳ gan. 

Tùy từng trường hợp cụ thể có thể chỉ định các xét nghiệm cần thiết khác. 

3. Chẩn đoán phân biệt 

- Các bệnh có vàng da ứ mật:  

+ + Xơ gan mật tiên phát 

+ + Viêm xơ đường mật tiên phát 

+ + Viêm xơ đường mật thứ phát 

- Các bệnh gan không vàng da: Bệnh Wilson, thiếu hụt alpha 1 –antitrypsin, hội 

chứng Budd-chiari, huyết khối tĩnh mạch cửa, xơ gan ứ máu, bất thường động 

tĩnh mạch gan, ung thư gan, thoái hóa mỡ gan. 

4. Tiến triển và biến chứng 

- Xơ gan, hôn mê gan 

- Xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa 

- Ung thư gan 

Có thể làm thêm một số xét nghiệm giúp chẩn đoán nguyên nhân, chẩn đoán 

phân biệt, chẩn đoán biến chứng, tiên lượng và điều trị. 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Điều trị theo nguyên nhân 

1.1. Viêm gan virus [2] 

- Viêm gan virus B: Chỉ định khi: 

HBeAg dương tính HBeAg âm tính 

HBV DNA > 105 copies/ml HBV DNA > 104 copies/ml 

ALT > 2 lần GHTBT ALT > 2 GHTBT 



 
 

 

+ Trường hợp HBV-DNA cao, ALT bình thường, HBeAg (+), bệnh nhân > 30 

tuổi nên được điều trị. 

+ Dùng thuốc ức chế virus như: tenofovir, lamivudin, entercavir … 

- Viêm gan do virus C:  

+ Tất cả các BN mắc bệnh gan mạn tính còn bù hoặc mất bù do HCV: HCV 

RNA dương tính và anti HCV dương tính, chưa hoặc đã từng được điều trị, 

nếu không có chống chỉ định thì nên được điềutrị. 

+ Lựa chọn ban đầu là phác đồ các thuốc kháng virus trực tiếp(DAAs): như 

Telaprevir, Boceprevir, Sofosbuvir, Dasabuvir, ... 

- Ngoài ra còn viêm gan virus A, D, E. 

1.2. Viêm gan rượu 

Ngừng sử dụng rượu, có thể xem xét dừng corticoid khi đã chẩn đoán xác định. 

1.3. Viêm gan tự miễn [1] 

Chủ yếu là dùng corticoides và thuốc ức chế miễn dịch. 

- Corticoides: Dùng đơn độc thì cho liều 30-60mg/ng cho người lớn trong vòng 

2-3 tuần sau đó giảm liều dần, để duy trì men transaminase ở mức bình thường, 

với liều thông thường là 10-20mg/ngày 

- Nếu corticoide không hiệu quả thì phối hợp với Azathioprine liều 50mg/ngày 

Liều trình này hiệu quả trong 80% trường hợp, dù đơn độc hay phối hợp với 

Azathioprine cũng cần kéo dài ít nhất là 2 năm. Nếu sau thời gian này thấy men 

transaminase bình thường và không còn hoại tử tế bào gan thì ngưng điều trị và 

theo dõi. Nếu tái phát thì phải điều trị lại như từ đầu. Thường tỉ lệ tái phát là 

khoảng 60-90% trường hợp, do đó nhiều khi phải điều trị suốt đời. 

- Ciclosporine: Là thuốc có nhiều triển vọng hiện nay đang dùng để điều trị trong 

trường hợp đề kháng với điều trị corticoides. Liều 5-6mg/kg, dùng kéo dài 1-2 

năm 

Có tình trạng xơ hóa gan tiến triển 

xác định bằng sinh thiết hoặc các test 

không xâm nhập 

Có tình trạng xơ hóa gan tiến triển xác 

định bằng sinh thiết hoặc các test 

không xâm nhập 



 
 

 

2. Điều trị chung 

- Nhóm thuốc làm cải thiện chuyển hóa tế bào gan:  

+ Truyền dung dịch glucose 5% 

+ Silymarin 140mg × 2- 3 viên/ ngày, Livolin – H × 3viên/ ngày… 

+ Truyền dung dịch Acid amin phân nhánh: Morihepamin, Aminosteril N-

Hepa 500ml/ngày. 

+ Vitamin nhóm B, acid folic... 

+ Các thuốc lợi mật: urso, ulsovan 

- Chế độ ăn 

+ Ngừng sử dụng rượu, bia, các thuốc độc với gan 

+ Tăng cường ăn hoa quả tươi, rau xanh, đạm, đường 

+ Hạn chế thức ăn chứa nhiều cholesterol 

+ Giai đoạn viêm gan  cấp, viêm  mạn thể hoạt động: nghỉ ngơi tuyệt đối 

2.1. Các chỉ tiêu cần theo dõi 

- Lâm sàng: M, HA, ăn ngủ, da, niêm mạc, số lượng và tính chất nước tiêu, 

- Cận lâm sàng: công thức máu, đông máu, sinh hóa máu ( bilirubin, protein, 

albumin, GOT, GPT, GGT, điện giải đồ, chứng năng thận) 

2.2. Tiêu chuẩn ra viện 

- Lâm sàng: bệnh nhân ăn ngủ khá hơn, da, niêm mạc, củng mạc mắt vàng da cải 

thiện, nước tiểu nhạt màu, không ngứa. 

- Các xét nghiệm chức năng gan cải thiện 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Viêm gan nếu không được phát hiện và điều trị có thể dẫn đến xơ gan, ung 

thư gan  

VI. PHÒNG BỆNH  

- Tiêm vacxin phòng bệnh viêm gan virus B 

- Không dùng chung bơm kim tiêm và các vật dụng cá nhân (như dao cạo râu, 

cây nặn mụn, kìm cắt móng, kim xăm, bàn chải đánh răng…), dùng bao cao su 



 
 

 

đúng cách khi quan hệ tình dục để phòng bệnh viêm gan do siêu virus viêm gan 

B, C, D 

- Phòng ngừa viêm gan siêu vi A và E bằng cách ăn thức ăn đã nấu chín, rửa kỹ 

rau, uống nước đã đun sôi để nguội, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và 

nước sạch sau khi đi vệ sinh, trước khi chế biến thức ăn 

- Hạn chế uống rượu bia, lạm dụng các thuốc độc với gan  

VII.TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Bệnh nhân có một trong các triệu chứng sau: 

- Da, củng mạc mắt vàng, sốt nhẹ, mệt mỏi, chán ăn, đau khớp, đau cơ, đau tức 

vùng hạ sườn phải. Nước tiểu đậm màu, ngứa và vàng da vàng mắt. 

- Một số trường hợp suy gan cấp với các biến chứng như bệnh não gan, phù chân, 

rối loạn đông máu... 

- Một trong các xét nghiệm chức năng gan rối loạn: bilirubin máu tăng, protein, 

albumin máu giảm, GOT,GPT, GGT tăng, HBsAg (+), anti HCV (+), HBV và 

HCV đo tải lượng virus  tăng cao. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bệnh học nội khoa tập 2, Nhà xuất bản y học (2020) tr: 9, 19, 92. 

2. Quyết định số 5548/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2014; Hướng dẫn chẩn 

đoán điều trị bệnh viêm gan virus B 

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

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 B15 Viêm gan A cấp  

4 B16 Viêm gan B cấp  

9 B17 Viêm gan virus cấp khác  

14 B18 Viêm gan virus mạn  

31 K73 Viêm gan mãn, không phân loại nơi khác  

36 K75 Bệnh viêm gan khác  

 

  



 
 

 

 

VIÊM TỤY CẤP 

 

I. KHÁI NIỆM 

Viêm tụy cấp là hiện tượng tụy bị viêm do hoạt hóa các Proenzym ngay tại 

tuỵ, gây nên tụy tự tiêu hủy và giải phóng các Enzym tiêu Protid và Ezym tiêu 

Lipid vào máu và vào trong ổ bụng [1],[2]. 

II. NGUYÊN NHÂN[1], [2] 

1. Nguyên nhân hay gặp 

- Sỏi túi mật, sỏi ống mật chủ 

- Giun chui ống mật, ống tụy 

- Rượu, thức ăn nhiều đạm 

- Tăng triglycerid máu 

- Có thai 

2. Nguyên nhân ít gặp 

- U tụy 

- Thuốc: azthioprin, thiazid... 

- Chấn thương tụy 

- Cường cận giáp 

- Nhiễm trùng 

- Bệnh lý mạch máu 

- Bệnh tự miễn 

Khoảng 10 % không rõ nguyên nhân 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định[1],[2] 

1.1. Lâm sàng 

1.1.1. Cơ năng 

- Khởi phát đột ngột. 

- Đau thượng vị dữ dội, từng cơn lan ra sau lưng và mạn sườn trái  



 
 

 

- Buồn nôn, nôn, bụng chướng hơi, bí trung đại tiện 

- Khó thở do đau, do tràn dịch màng bụng, màng phổi. 

1.1.2. Toàn thân 

- Sốt: thường có sốt nhẹ, có thể sốt cao vì viêm nhiễm đường mật do sỏi, giun 

hoặc do hoại tử tụy rộng. 

- Viêm tụy cấp thể nhẹ: tình trạng toàn thân thường không trầm trọng, người 

bệnh mệt mỏi nhưng tỉnh, mạch, HA ổn định, không khó thở. 

- Viêm tụy cấp thể nặng: có thể có tình trạng sốc, vã mồ hôi, chân tay lạnh, nhợt 

nhạt, tinh thần chậm chạp, mạch nhanh, HA tụt, người bệnh hốt hoảng, kích 

động hoặc ngược lại nằm lờ đờ, mệt mỏi, có những mảng bầm tím ở chân tay, 

thân thể, thở nhanh nông. 

1.1.3. Thực thể 

- Bụng chướng: bụng chướng đều, có khi chướng ở vùng trên rốn nhiều hơn, gõ 

vang do liệt ruột cơ năng, không có quai ruột nổi, rắn bò như trong tắc ruột cơ 

học. Khi ổ bụng có nhiều dịch có thể gõ đục ở vùng thấp. 

- Phản ứng thành bụng: có thể phản ứng cục bộ hay toàn bộ vùng trên rốn, xuất 

hiện ở hạ sườn bên phải khi nguyên nhân gây VTC là sỏi mật. 

- Mảng cứng trên rốn: có thể sờ thấy mảng cứng vùng thượng vị, có khi lan sang 

hai vùng dưới sườn, ranh giới không rõ, không di động, ấn đau, cảm giác ngay 

dưới tuỵ do hiện tượng hoại tử mỡ. 

- Điểm sườn lưng một hay hai bên đau quan trọng của VTC. 

- Có triệu chứng vàng da kèm gan to khi nguyên nhân liên quan với túi mật to do 

sỏi, giun hoặc sỏi đường mật gây tình trạng ứ mật hoặc do viêm gan. 

- Trường hợp nặng (nhất là trong VTC thể hoại tử) có thể gặp các mảng bầm tím 

dưới da ở hai bên mạng sườn (dấu hiệu Grey Turner) hay quanh rốn (dấu hiệu 

Cullen), đây là dấu hiệu rất đặc hiệu, biểu hiện sự chảy máu ở vùng tụy và 

quanh tụy [3]. 

1.2. Cận lâm sàng 

1.2.1. Xét nghiệm 



 
 

 

- Công thức máu: bạch cầu bình thường hoặc tăng, phản ứng CRP tăng, 

hematocrit tăng do máu cô đặc.Tùy từng trường hợp có rối loạn đông máu ở 

những người bệnh nặng. Thường hay có dấu hiệu của đông máu nội quản rải 

rác ( DIC) chỉ định thêm xét nghiệm đông máu cơ bản. 

- Sinh hóa máu: Amylase hoặc lipase máu tăng > 3 lần có giá trị chẩn đoán. Các 

xét nghiệm cần làm để chẩn đoán và tiên lượng: Glucose  máu, ure, creatinin, 

Bilirubin, điện giải đồ, ALT, AST, Calci máu, Cholesterol, Triglycerid, LDH. 

Một số trường hợp nặng cần làm khí máu. 

1.2.2. Chẩn đoán hình ảnh 

- Siêu âm ổ bụng (không thực hiện được khi bụng chướng hơi): 

+ Tụy to toàn bộ hoặc từng phần (đầu, thân hoặc đuôi). 

+ Đường viền xung quanh tụy không rõ ràng, mật độ không đều, giảm âm hoặc 

âm vang hồn hợp. Có thể có dịch quanh tụy và các khoang trong ổ bụng. 

- CT ổ bụng có tiêm thuốc cản quang:giá trị nhất trong chẩn đoán: Tụy to ra hoặc 

bình thường. Bờ không đều, có thể có hình ảnh ổ hoại tử, cho biết mức độ tổn 

thương quanh tụy và xa tụy. 

- Nội soi quan sát vùng bóng vater khi không tìm thấy nguyên nhân 

- ERCP chỉ định trường hợp sỏi OMC điều trị lấysỏi. 

- Chụp MRI nếu nghi ngờ tuỵ phân đôi (divisum). 

- Bệnh nhân > 40 tuổi u tuỵ nên xem xét nguyên nhân gây viêm tuỵ cấp CEA, 

CA 19-9, chụp MSCT hoặc MRI, siêu âm nội soi.  

- Siêu âm nội soi (EUS): nghi sỏi nhỏ, u tuỵ, viêm tuỵ mạn. 

- Nếu các thăm dò làm đầy đủ chưa tìm được nguyên nhân, viêm tuỵ hay tái phát 

xem xét làm các xét nghiệm di truyền. 

Chẩn đoán xác định viêm tụy cấp theo tiêu chuẩn Atlanta sửa đổi 2017 khi 

bệnh nhân có 2 trong 3 tiêu chuẩn sau: 

1- Đau bụng cấp kiểu viêm tụy cấp. 

2- Amylase hoặc lipase máu tăng > 3 lần so với giá trị bình thường. 

3- Có hình ảnh viêm tụy cấp điển hình trên CT scan. 



 
 

 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- Các trường hợp đau bụng cấp: thủng tạng rỗng, sỏi mật, tắc ruột, phình tách 

động mạch chủ bụng: cần chụp CT ổ bụng  

- Viêm loét dạ dày tá tràng: nội soi thực quản dạ dày 

- Giun chui ống mật: siêu âm ổ bụng, chụp CT ổ bụng để phát hiện  

- Nhồi máu cơ tim sau dưới: phân biệt bằng làm điện tâm đồ, xét nghiemj men 

tim (CK, CK-MB, troponin T), siêu âm tim  

- U tụy  

3. Chẩn đoán mức độ 

Chẩn đoán mức độ nặng nhẹ viêm tụy cấp dựa vào tình trạng hoại tử tụy và 

suy tạng: 

- Viêm tụy cấp nhẹ: là tình trạng viêm tụy có rối loạn chức năng tạng và tự hồi 

phục. 

- Viêm tụy cấp nặng: là tình trạng viêm tụy cấp có kèm theo suy tạng hoặc tổn 

thương khu trú tại tụy (hoại tử, áp xe, nang giả tụy). 

- Bảng điểm IMRIE đánh giá tiên lượng nặng: 

+ Tuổi > 55  

+ Bạch cầu > 15G / L  

+ Đường huyết > 10 mmol/L ở bệnh nhân không có TS tiểu đường 

+ LDH huyết tương > 600 U/L 

+ AST hoặc ALT huyết tương > 100 UI/L  

+ Calcium huyết tương < 2mmol/l  

+ PaO2< 60mm Hg  

+ Albumin huyết tương < 32g/L  

+ Urea huyết tương > 16.0mmol/L 

Tính điểm: một điểm cho mỗi tiêu chuẩn xuất hiện sau 48 giờ nhập viện. 

Viêm tụy cấp được đánh giá là nặng khi điểm Imrie  >=3.   

 Bảng điểm Balthazar đánh giá mức độ nặng trên chụp cắt lớp vi tính 

Phân độ Balthazar Độ hoại tử tụy 



 
 

 

Grade A: Tụy bình thường 0đ Không hoại tử 0đ 

Grade B: Tụy to toàn bộ hay cục bộ 1đ Hoại tử < 30% 2đ 

Grade C: Tụy không đồng nhất, có 

thâm nhiễm mỡ quanh tụy 
2đ Hoại tử 30 – 50% 4đ 

Grade D: Có dòng chảy quanh tụy 3đ Hoại tử >50% 6đ 

Grade E: Có hai hoặc nhiều dòng chảy 

quanh tụy 
4đ   

CT SI =  Mức độ viêm +  mức độ hoại tử tụy 

CTSI: 0 - 3 điểm → viêm tụy cấp thể  nhẹ 

CTSI: 4 - 6 điểm → viêm tụy cấp thể nặng 

CTSI:  > 6 điểm  → viêm tụy cấp thể rất nặng 

Bảng điểm: SOFA đánh giá mức độ suy tạng. 

 Điểm 0 1 2 3 4 

Hô hấp 

PaO2/FiO2 
> 400  400  300 

 200 với 

hỗ 

trợ hô hấp 

 100 với hỗ 

trợ 

hô hấp 

Đông máu 

Tiểu cầu 3 

(x 10 /ml) 

> 150  150  100  50  20 

Gan 

Bilirubin 

(mol/l) 

< 20 20 - 32 33 – 101 102 – 204 > 204 

Tim mạch 

Tụt HA 

Không 

tụt HA 

HATB 

< 

70mmg 

Dopamin  

5 hoặc 

Dobutamin 

Dopamin > 

5 

hoặc Adre 

 0,1 

hoặc Nora 

 0,1 

Dopamin > 15 

hoặc Adre > 

0,1 

hoặc Nora > 

0,1 



 
 

 

Thần kinh 

Điểm 

Glasgow  

15 13 - 14 10 – 12 6 – 9 <6 

Thận 

Creatinine 

(mol/l) 

hoặc lưu 

lượng nước 

tiểu 

< 110 
110 - 

170 
171 – 299 

300 - 440 

hoặc < 

500ml/ngày 

> 440 

hoặc 

< 200ml/ngày 

 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị [1], [2],[4] 

- Chống shock nếu có. 

- Ức chế bài tiết dịch tụy, làm mất hoạt tính của dịch tụy đã bài tiết. 

- Bồi phụ nước và điện giải, đảm bảo nhu cầu năng lượng của người bệnh. 

- Chống nhiễm trùng 

- Điều trị triệu chứng. 

2. Điều trị cụ thể [1], [2], [3], [4] 

- Dinh dưỡng 

+ Nuôi dưỡng đường tĩnh mạch trong vòng 24 - 48 giờ đầu, sau đó sớm cho 

người bệnh ăn qua đường miệng, qua ống thông dạ dày với số lượng tăng 

dần tùy theo khả năng dung nạp của từng người bệnh. 

+ Trong 48-72 giờ, người bệnh không đủ năng lượng qua đường tiêu hóa cần 

kết hợp nuôi dưỡng tĩnh mạch cho người bệnh đảm bảo đủ năng lượng 25-

30kcal/kg /24 giờ. Nuôi dưỡng TM: Glucose 20% (Insulin) + Protide  

+ Đồ ăn là các chất lỏng, sau đó cho ăn đặc hơn 

+ Chế độ ăn được khuyến cáo: tỷ lệ protid và glucid cao, còn tỷ lệ 

lipid thấp. 

+ Đặt sonde dạ dày dẫn lưu khi có liệt ruột hoặc bệnh nhân nôn nhiều  



 
 

 

- Điều chỉnh nước và điện giải 

- Điều trị giảm đau:  Paracetamol, Perfalgan, Dolargan 

- Theo dõi men tụy, chức năng thận và điện giải đặc biệt hạ Kali máu  

- Thể nặng nên truyền dịch theo áp lực TMTT, HA và nước tiểu 

- Khi có tổn thương dạ dày tá tràng dùng thuốc ức chế H2 hoặc ức chế bơm Proton 

- Nếu có sốc hoặc có suy tạng phải điều trị  tại  khoa ĐTTC (Ví dụ: Tụt HA hoặc  

tăng Creatinin máu hoặc  SP02 <90%...). 

- Lọc máu liên tục được chỉ định: Người bệnh VTC nặng đến sớm trong vòng 72 

giờ đầu hoặc có suy đa tạng ở người bệnh đến muộn [3], [4 ]. 

- Dẫn lưu ổ bụng qua da được chỉ định khi: Các ổ tụ dịch trong VTC thường nằm 

trong hậu cung mạc nối, khoang trước thận, lan dọc theo rãnh đại tràng xuống 

hố chậu hoặc nằm sau phúc mạc. Các đường vào cần tránh đại tràng, ruột non, 

gan, lách, thận đồng thời giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm trùng và chảy máu. 

Các ổ dịch vùng đuôi tụy có thể dẫn lưu qua khoang trước thận trái, tránh đại 

tràng xuống ở phía sau. Tương tự như vậy các ổ dịch vùng đầu tụy có thể dẫn 

lưu qua khoang trước thận phải.Phương pháp có thể đặt dẫn lưu ổ bụng qua da 

bằng phương pháp Seldinger hoặc bằng phương pháp Trocar. [3], [4 ]. 

- Kháng sinh: Các nhóm kháng sinh thường được dùng trong VTC có hoại tử 

hoặc nhiễm khuẩn là cephalosporin thế hệ III, carbapenem, nhóm quinolone, 

Metronidazol. Dùng kháng sinh khi  BC > 10.000 hoặc sốt hoặc viêm tụy hoại 

tử  hoặc nguyên nhân viêm tụy do sỏi mật.  

- Ngoại khoa: Khi áp xe tụy mà chọc hút không giải quyết được, viêm tụy hoại 

tử gây chảy máu trong ổ bụng, tắc nghẽn (Sỏi và giun) mà ERCP thất bại. 

3. Điều trị nguyên nhân 

- Viêm tụy cấp do sỏi, giun đường mật, ống tụy,chít hẹp đường mật do sỏi hoặc 

do u:  Lấy sỏi đường mật ra sớm bằng can thiệp điều trị nội soi ERCP, chỉ định 

phẫu thuật lấy sỏi cấp cứu thực hiện khi không can thiêp được kỹ thuật nội soi 

ERCP hay thất bại và tình trạng nhiễm trùng tắc mật người bệnh nặng lên mà 

điều trị nội khoa thất bại. 



 
 

 

- Viêm tụy cấp sỏi túi mật: phẫu thuật nội soi cắt túi mật chỉ được áp dụng ít nhất 

sau 3 tuần, khi mà VTC đã bình phục, nếu cắt bỏ túi mật sớm thì sẽ làm tăng 

nguy cơ nhiễm trùng. 

- Viêm tụy cấp do tăng triglycerid: 

+ Cần được điều trị cấp cứu tương tự như VTC do các nguyên nhân khác: Các 

biện pháp nâng đỡ bao gồm nuôi dưỡng, dịch truyền tĩnh mạch, thuốc giảm 

đau nếu cần thiết và các biện pháp hồi sức khác. 

+ Thay huyết tương: chỉ định khi triglycerid máu >11mmol/l. 

+ Dùng thuốc giảm triglycerid máu. 

4. Các chỉ số theo dõi 

- Toàn trạng, mạch, huyết áp, nhiệt độ, thành bụng, tính chất đau bụng, trung đại 

tiện, lượng nước tiểu. 

- Amylase máu, Lipase máu, CTM, CRP, điện giải đồ, Ure, Creatinin, đường 

máu, cholesterol,triglycerid. 

- Trường hợp dẫn lưu dịch ổ bụng: TD dịch dẫn lưu, tính chất, số lượng, màu 

sắc. 

5. Tiêu chuẩn ra viện 

Bệnh nhân ra viện được khi hết đau bụng hoặc đau bụng giảm nhiều, ăn vào 

không đau tăng, trung đại tiện được, xét nghiệm men tụy về bình thường. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Biến chứng tại chỗ 

- Ổ tụ dịch, hoại tử, nhiễm khuẩn tụy 

- Nang giải tụy : hình thành sau 4 tuần bị viêm tụy cấp 

- Áp xe tụy, rò ống tụy vào ổ bụng 

- Tổn thương mạch máu, chảy máu 

2. Biến chứng toàn thân 

- Suy hô hấp, suy thận, trụy tim mạch 

- Xuất huyết tiêu hóa 

- Đông máu rải rác trong lòng mạch 



 
 

 

VI. PHÒNG BỆNH  

- Hạn chế uống rượu bia 

- Phát hiện và điều trị sỏi mật, sỏi tụy 

- Người bệnh tăng Trigycerid máu cần điều trị thường xuyên và kiểm soát chế 

độ ăn hợp lý 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN  

- Lâm sàng: Đau có tính chất viêm tụy cấp, buồn nôn, nôn, bụng chướng hơi, bí 

trung đại tiện, khó thở do đau, do tràn dịch màng bụng, màng phổi, bụng 

chướng, ấn thượng vị đau, có thể có phản ứng thành bụng,dấu hiệu Grey Turner, 

dấu hiệu Culle, Trường hợp nặng có thể có tình trạng sốc, vã mồ hôi, chân tay 

lạnh, nhợt nhạt, tinh thần chậm chạp, mạch nhanh, HA tụt, người bệnh hốt 

hoảng, kích động hoặc ngược lại nằm lờ đờ, mệt mỏi, có những mảng bầm tím 

ở chân tay, thân thể, thở nhanh nông. 

- CLS : BC tăng cao, CRP tăng, cô đặc máu, lipase, amylase tăng gấp 3 lần  giá 

trị bình thường. Các chỉ số glucose  máu, ure, creatinin, bilirubin, điện giải đồ, 

ALT, AST, Calci máu, Cholesterol, Triglycerid, LDH biến đổi. Hình ảnh viêm 

tụy cấp điển hình trên CT-scaner ổ bụng, hoặc siêu âm ổ bụng. 
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1 K85 Viêm tụy cấp  

2 K85.0 Viêm tụy cấp tính tự phát  

3 K85.1 Viêm tụy cấp tính tự do mật  

4 K85.2 Viêm tụy cấp tính do rượu  

5 K85.3 Viêm tụy cấp tính do thuốc  

6 K85.8 Viêm tụy cấp tính khác  

7 K85.9 Viêm tụy cấp tính, không đặc hiệu  

 

  



 
 

 

 

XƠ GAN 

 

I. KHÁI NIỆM 

- Xơ gan là tổn thương gan mạn tính không hồi phục, gây ra do nhiều nguyên 

nhân, đặc trưng trên mô bệnh học bởi sự xơ hóa lan tỏa, đảo lộn cấu trúc tế bào 

gan, hình thành các nốt (Nodule) có cấu trúc bất thường [1]. 

- Xơ gan chia làm 2 giai đoạn: 

+ Giai đoạn tiềm tàng (Còn bù). 

+ Giai đoạn tiến triển (Mất bù). 

II. NGUYÊN NHÂN 

Xơ gan do nhiều nguyên nhân: virus viêm gan B, C, do rượu, do ứ mật kéo 

dài, do thuốc, hóa chất, do rối loạn chuyển hóa sắt, đồng...[2] 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định [2] 

1.1. Lâm sàng 

- Xơ gan còn bù: Triệu chứng lâm sàng nghèo nàn, dựa vào các biểu hiện: gan 

chắc, cứng. 

- Xơ gan mất bù: Triệu chứng lâm sàng biểu hiện: 

+ Hội chứng suy tế bào gan: mệt mỏi, chán ăn, rối loạn tiêu hóa, vàng da, củng 

mạc mắt vàng, phù, xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng... 

+ Hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa: cổ trướng, tuần hoàn bàng hệ, lách 

to 

1.2. Cận lâm sàng 

- Công thức máu ngoại vi: giảm số lượng tiêu cầu, bạch cầu, hồng cầu hoặc cả 3 

dòng tế bào máu ngoại vi  

- Đông máu cơ bản (tỷ PT giảm) 

- Sinh hóa máu: Albumin, Protein giảm, Billirubin toàn phần, trực tiếp tăng, 

AST, ALT, GGT bình thường hoặc tăng, Glucose bình thường hoặc tăng, 



 
 

 

cholesteron, triglycerid thường giảm, Ure, Creatinin, tăng trong trường hợp có 

hội chứng gan thận. 

- Xét nghiệm virus: HBsAg, Anti HCV. 

- Nội soi thực quản dạ dày tá tràng phát hiện giãn tĩnh mạch thực quản, dạ dày. 

- Siêu âm ổ bụng: gan nhu mô không đồng nhất, bờ mấp mô không đều. Tĩnh 

mạch cửa, tĩnh mạch lách, tĩnh mạch mạc treo tràng trên bị giãn, lách to, cổ 

trướng 

2. Chẩn đoán phân biệt [2] 

- Viêm gan mạn:  GOT, GPT, GGT bình thường hoặc tăng, bilirubin tăng, 

protein, albumin bình thường, tỷ lệ Prothrombin bình thường, siêu âm ổ bụng 

nhu mô gan bình thường 

- Tắc mật cơ giới: siêu âm ổ bụng, chụp cắt lớp vi tính ổ bụng có hình ảnh sỏi 

đường mật gây tắc mật, hoặc u đầu tụy gây tắc mật 

- Xơ gan tim: ngoài các dấu hiệu suy giảm chức năng gan chung còn có các triệu 

chứng suy tim như: hình tim to, siêu âm tim có EF giảm, hẹp hoặc hở van tim, 

lâm sàng bệnh nhân có khoa thở, tím môi, đầu chi… 

- Một số trường hợp cổ trướng: lao màng bụng, hội chứng thận hư 

- Ung thư gan  



 
 

 

3. Chẩn đoán nguyên nhân  

- Xơ gan do viêm gan virus: xét nghiệm các maker viêm gan virus: HBsAg, anti 

HCV, định lượng nồng độ virus 

- Xơ gan do rượu: tiền sử nghiện rượu, GGT tăng cao, AST/ALT thường > 2. 

- Xơ gan ứ mật: siêu âm, chụp cắt lớp vi tính ổ bụng thấy hình ảnh sỏi đường 

mật trong ngoài gan 

- Xơ gan do nhiễm độc hóa chất 

- Xơ gan do rối loạn chuyển hóa sắt, đồng, glycogen, porphyrin 

- Xơ gan do thiếu hụt alha-1 antitrypsin 

- Xơ gan do suy dinh dưỡng, kí sinh trùng sán máng  

4. Chẩn đoán giai đoạn [2] 

Bảng 1: Bảng điểm Child-pugh 

Tiêu chuẩn đánh giá 1 điểm  2 điểm  3 điểm 

Bilirubin huyết thanh 

(µmol/l) 

<35 35-50 >50 

Albumin huyết thanh (g/l) >35 28-35 <28 

Prothrombin (%) >60 40-60 <40 

Hội chứng não-gan Không có Tiền hôn mê Hôn mê 

Cổ trướng Không có ít Nhiều 

 

Child – Pugh A: 5-6 điểm, tiên lượng tốt, xơ gan còn bù 

Child – Pugh B: 7-9 điểm, tiên lượng dè dặt  

Child – Pugh C: 10-15 điểm, tiên lượng xấu 

5. Chẩn đoán biến chứng [1] 

- Xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa: Lâm sàng bệnh nhân biểu 

hiện nôn máu đỏ tươi, đại tiện phân đen hoặc máu đỏ, nội soi thấy giãn vỡ tĩnh 

mạch thực quản và/hoặc tĩnh mạch dạ dày. 

- Xơ gan ung thư hóa: siêu âm có khối u gan, xét nghiệm αFP tăng, chẩn đoán 

bằng chọc hút khối u xét nghiệm tế bào học. 



 
 

 

- Nhiễm trùng dịch cổ trướng: lâm sàng bệnh nhân đau bụng, ỉa lỏng, bụng có cổ 

trướng, sốt. Xét nghiệm dịch cổ trướng bạch cầu đa nhân trung tính >= 250 

BC/mm3, cấy dịch màng bụng có vi khuẩn 

- Bệnh lý não gan: đây là biến chứng thường gặp ở nhóm bệnh nhân này. Có 

nhiều yếu tố gây nên bệnh lý này, trong đó quan trọng nhất là vai trò của 

ammoniac máu. Lâm sàng bệnh nhân có rối loạn hành vi, nặng hơn lơ mơ và 

hôn mê. 

- Hội chứng gan thận: cổ trướng, đái ít, xét nghiệm creatinin > 133 mmol/l, không 

có bệnh lý thận phát hiện trước đó, siêu âm thận bình thường. 

- Hạ natri máu: biến chứng này gặp ở 20-30% bệnh nhân xơ gan và được khẳng 

định khi nồng độ natri máu < 130 mEq/l xuất hiện trên bệnh nhân xơ gan có cổ 

trướng. Tiên lượng khi có biến chứng này là không tốt, bệnh nhân dễ đi vào 

hôn mê gan. 

- Hội chứng gan phổi: là tình trạng thiếu máu ở động mạch phổi, hậu quả là thiếu 

oxy, tạo nên các shurt bên trong phổi nối giữa hệ thống mạch cửa và mạch phổi, 

tràn dịch màng phổi, tăng áp lực phổi nguyên phát. 

- Huyết khối tĩnh mạch cửa: Có khoảng gần 40% bệnh nhân xơ gan có nguy cơ 

gặp biến chứng này, trong khi chảy máu tiêu hóa chỉ khoảng 10%. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị 

- Điều trị nguyên nhân  

- Phòng ngừa các yếu tố thúc đẩy nặng thêm bệnh gan  

- Điều trị và dự phòng biến chứng: Xuất huyết tiêu hóa, nhiễm trùng dịch cổ 

trướng, tiền hôn mê gan, hôn mê gan... 



 
 

 

2. Thuốc điều trị cụ thể [2], [1] 

- Rối loạn đông máu: Vitamin K1, truyền huyết tương tươi nếu có nguy cơ chảy 

máu. Truyền khối hồng cầu nếu bệnh nhân có thiếu máu nặng. 

- Tăng đào thải mật: Urodeoxycholic acid (Udeso, Hueso…) 

- Truyền Albumin human nếu Albumin máu giảm (Albumin < 25g/l) và có phù 

hoặc  kèm tràn dịch các màng 

- Truyền dung dịch acid Amin phân nhánh: Morihepamin, Aminosteril N-Hepa 

500ml/ngày 

- Vitamin nhóm B uống  hoặc tiêm. 

- Lợi tiểu: Nếu có phù hay cổ trướng: Bắt đầu bằng Spironolacton 100mg/ngày 

tăng dần có thể phối hợp với Furosemide liều ban đầu 40mg/ngày. Trong quá 

trình dùng thuốc lợi tiểu giai đoạn giảm cân nên duy trì giảm đều 500g/ngày 

không  vượt quá 1kg/ngày. 

- Điều trị cổ trướng:  

+ Hạn chế lượng muối hàng ngày < 2g/ngày (< 22mmol/ngày) 

+ Hạn chế nước: < 1 lít/ ngày 

+ Theo dõi điện giải đồ 3-7 ngày một lần 

+ Theo dõi cân nặng  và nước tiểu hàng ngày 

Đối với cổ trướng ít và vừa tiến hành dùng lợi tiểu đơn thuần. Trong trường 

hợp cổ trướng nhiều làm bệnh nhân căng tức bụng hoặc khó thở tiến hành dùng 

thuốc lợi tiểu đồng thời chọc tháo dịch 1-2l cứ 2-3 ngày một lần cùng với truyền 

Albumine 8-10g/l dịch cổ trướng tháo đi. 

Đối với trường hợp cổ trướng nhiều khó điều trị (Là khi mà phải dùng lợi 

tiểu liều cao Spirolactone 400mg và  Furosemide 160mg/ngày mà không đáp 

ứng): Tiến hành chọc dịch cổ trướng nhiều lần trong tuần cùng với truyền 

Albumine 8g/l dịch cổ trướng tháo đi. 

- Dùng thuốc dự phòng xuất huyết tiêu hóa do giãn tĩnh mạch thực quản và giãn 

TM dạ dày [2]:  



 
 

 

+ Đối trường hợp chưa có xuất huyết tiêu hóa mà có giãn TM thực quản độ 

II hoặc III  (Phân chia theo 3 mức độ ): Có thể dùng chẹn   giao cảm không chọn 

lọc như Propranolol với liều sao cho giảm 25% nhịp tim cơ bản của người bệnh 

hoặc có thể cân nhắc thắt giãn tĩnh mạch thực quản dự phòng. Trong trường hợp  

kèm theo có giãn TM phình vị thì cho dùng chẹn   giao cảm không chọn lọc 

+ Đối trường hợp chưa có xuất huyết tiêu hóa mà có giãn TM thực quản độ 

II hoặc III cho thắt tĩnh mạch thực quản và phối hợp chẹn   giao cảm không chọn 

lọc. Trong trường hợp có giãn TM phình vị kèm theo tiến hành tiêm  Histoacryl 

vào tĩnh mạch phình vị rồi  tiến hành thắt TM thực quản. Dùng phối hợp thuốc 

chẹn   giao cảm không chọn lọc. 

2.1. Điều trị  theo nguyên nhân xơ gan [2]  

Do virus viêm gan B: Định lượng HBV DNA nếu phát hiện được cho dùng  

thuốc Nucleosides ức chế Virus nhóm đồng đẳng nucleoside/nucleotide 

(Tenofovir, Adefovir Divipoxil, Entecavir, … ) 

Xơ gan do viêm gan virus C có thể xem xét điều trị bằng Peginterferon kết 

hợp với Ribavarin cho các trường hợp xơ gan giai đoạn đầu.  

Xơ gan do rượu: ngừng sử dụng rượu, xem xét sử dụng corticoid 

Xơ gan mật tiên phát: dùng acid ursodeoxycholic 

Bệnh Wilson được điều trị bằng liệu pháp thải sắt và bệnh tan máu bẩm 

sinh. 

Phát hiện và điều trị yếu tố khởi phát là quan trọng. Yếu tố khởi phát là 

nguyên nhân gây suy giảm chức năng tế bào gan và làm bệnh nhân xơ gan từ còn 

bù tiến triển thành mất bù. 

3. Điều trị biến chứng  

3.1. Nhiễm trùng dịch cổ trướng 

Ngoài các thuốc điều trị xơ gan chung còn sử dụng các thuốc sau:  

- Kháng sinh toàn thân [1], [2]:  

+ Lựa chọn đầu tay dùng kháng sinh đường tiêm Cephalosporin thế hệ 3 

(ceftriaxone, ceftazidim, cefotaxim....) 2-4 g/ngày, chia 2 lần 



 
 

 

+ Có thể kết hợp nhóm Quinolon thế hệ II (đường uống hoặc truyền tĩnh mạch 

tùy tình trạng bệnh nhân) nếu  không có bệnh não gan và Creatinine < 

265mol/l (< 3mg/dl)   

- Nếu có điều kiện dùng Albumine 1,5g/kg trong 6 giờ đầu và 1g/kg vào ngày 

thứ 3 có tác dụng làm giảm tỉ lệ bệnh nhân suy thận cũng như tử vong. 

- Sau đó nếu trong trường hợp bệnh nhân không đáp ứng có thể điều trị theo 

kháng sinh đồ nếu có hoặc phối hợp thuốc. 

3.2. Hôn mê gan  

- L-Ornithin, L- aspartat (Phipovin, Hepa-merz…): Dùng loại ống 5g truyền tĩnh 

mạch 10 – 20g/24 giờ 

- Dung dịch Acid Amin phân nhánh: Morihepamin, Aminosteril N-Hepa 

500ml/24 giờ 

- Lactulose:  Uống hoặc bơm qua sonde  5 – 10g/24 giờ hoặc thụt tháo 

- Kháng sinh đường ruột: Ciprobay 500mg  2 lần/ngày × 5-7 ngày hoặc 

Neomycin hoặc Metronidazon, Tinidazon… 

- Dẫn chất của silymarin 140 mg x 2 viên/ngày 

- Vitamin nhóm B tiêm bắp hoặc đường uống 

- Uống probiotic góp phần hỗ trợ giảm amoniac máu 

- Chế độ ăn giảm Protid tăng chất xơ. Lượng Protein đưa vào 0,8-1 g/kg/ngày 

(35-40 kcalo/kg). Nên sử dụng đạm có nguồn gốc thực vật và bổ sung thêm 

chất xơ. Chia nhỏ các bữa ăn, bổ sung các chất dinh dưỡng lỏng phân bố đều 

trong ngày, bổ sung bữa ăn nhẹ vào buổi tối trước khi đi ngủ [2]. 

- Tìm nguyên nhân khởi phát hôn mê gan xử trí nguyên nhân (xuất huyết tiêu 

hóa, nhiễm trùng dịch cổ trướng…) 

3.3. Hội chứng gan thận 

         Ngoài các thuốc điều trị xơ gan chung còn sử dụng các thuốc điều trị sau: 

- Terlipressin 1mg tiêm TM 2 - 4 lần/ngày. 

- Albumin truyền TM ngày đầu 1g/kg cân nặng, những ngày sau 20 – 40g/ngày  



 
 

 

- Dùng thuốc lợi tiểu : furosemide, tiêm hoặc uống, và hoặc với spironolacton 

khi Natri niệu > 30mEq/l. Liều lượng tùy thuộc vào lượng nước tiểu.  

- Hạn chế dịch vào (< 1000ml/ngày), tránh cân bằng dịch dương. 

- Phát hiện nhiễm trùng dịch cổ trướng và điều trị sớm để tránh tiến triển thành 

hội chứng gan thận typ 1. 

4. Chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt [1] 

- Ở giai đoạn còn bù: có thể làm việc và sinh hoạt bình thường nhưng tránh vận 

động mạnh, nên ăn nhạt và kiêng rượu bia 

- Giai đoạn mất bù nên nghỉ ngơi hoàn toàn 

- Nên đảm bảo cung cấp đầy đủ năng lượng 35-40 kcal và 11,2 -1,5 g protein /kg 

cân nặng. Khi có biểu hiện của bệnh lý não gan, lượng protein giảm xuống 0,8-

1g/kg cân nặng. Không dùng nhiều thịt màu đỏ, ưu tiên cung cấp acid amin 

phân nhánh và đạm thực vật. 

5. Các chỉ số cần theo dõi 

- Tinh thần. 

- Mạch, huyết áp. 

- Cân nặng, số lượng nước tiểu 24h. 

- Công thức máu: HC, Hb, TC, BC. 

- Đông máu cơ bản: PT%. 

- Sinh hóa máu: Protein, Albumin, Billirubin TP/TT, GOT, GPT, GGT, FP, 

Glucose, Ure, Creatinin, điện giải đồ, calci 

- Nếu đang điều trị thuốc ức chế Virus: HbeAg, AntiHBe, định lượng HBV DNA 

mỗi 6 tháng. 

- Siêu âm ổ bụng 3-6 tháng/lần 

- Soi thực quản dạ dày xét thắt TMTQ dự phòng hoặc tiêm xơ TMPV. 

6. Các chỉ tiêu cần theo dõi 

- Lâm sàng: triệu chứng vàng da, xuất huyết dưới da, niêm mạc, phù, cổ trướng 

- Cận lâm sàng: công thức máu, đông máu, sinh hóa máu ( bilirubin, protein, 

albumin, GOT, GPT, GGT, điện giải đồ, chứng năng thận) 



 
 

 

7. Tiêu chuẩn ra viện 

- Lâm sàng: BN ăn ngủ khá hơn, giảm hoặc hết phù, cổ trướng, vàng da cải thiện 

- Các xét nghiệm chức năng gan cải thiện 

8. Thời gian tái khám 

- 7 – 10 ngày với bệnh nhân đang dùng thuốc lợi tiểu điều trị cổ trướng. 

- 14 – 21 ngày với bệnh nhân sau thắt TMTQ  

- 1 tháng sau  tiêm xơ tĩnh mạch phình vị. 

- 1 – 3 tháng với bệnh nhân đang điều trị thuốc ức chế virus. 

- 3 – 6 tháng với bệnh nhân xơ gan giai đoạn ổn định. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiến triển 

Bệnh tiến triển tốt biểu hiện bệnh nhân ăn uống khá hơn, các xét nghiệm về 

chức năng gan cải thiện, cổ trướng giảm hoặc hết hẳn 

2. Biến chứng 

Các biến chứng hay gặp: 

- Xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa 

- Bệnh lý não gan 

- Hội chứng gan thận 

- Nhiễm trùng  dịch cổ trướng 

- Ung thư gan  

VI. PHÒNG BỆNH 

- Dự phòng giãn vỡ tĩnh mạch thực quản: thắt búi giãn qua nội soi, sử dụng thuốc 

chẹn ß giao cảm. 

- Nhiễm trùng dịch cổ trướng: Ciprofloxacin, cephalosporin thế hệ 3. 

- Bệnh lý não gan: lactulose uống hoặc thụt. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN  

Bệnh nhân cần được nhập viện điều trị khi có một hoặc nhiều triệu chứng 

sau: 



 
 

 

- Da, củng mạc mắt vàng, xuất huyết dưới da, phù chân, bụng cổ trướng, tiểu ít, 

… 

- Một trong các xét nghiệm chức năng gan rối loạn: tỷ lệ Prothrombin giảm, 

bilirubin máu tăng, protein, albumin máu giảm, GOT, GPT, GGT tăng  

- Xét nghiệm hồng cầu, tiểu cầu giảm  

- Xuất hiện một trong các biến chứng: hôn mê gan, nhiễm khuẩn, xuất huyết tiêu 

hóa, suy thận… 
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MÃ ICD DÙNG CHO BỆNH  

XƠ GAN 

K74.0  Gan xơ hóa 

K74.3 Xơ gan mật tiên phát 

K74.4 Xơ gan mật thứ phát 

K74.6 Xơ gan khác và không đặc hiệu 

 

  



 
 

 

 

XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY – TÁ TRÀNG 

 

 

I. KHÁI NIỆM 

Xuất huyết tiêu hóa (XHTH) do loét dạ dày tá tràng  là một cấp cứu nội khoa 

– ngoại khoa, chiếm khoảng hơn 50% số trường hợp XHTH trên. Mặc dù có nhiều 

tiến bộ trong nội soi và điều trị , tỷ lệ tử vong vẫn cao( 3-14%), xảy ra chủ yếu ở 

bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh nặng kèm theo hoặc xuất huyết tái phát. Thuốc giảm 

đau chống viêm NSAIDs hoặc aspirin kéo dài là một trong nguyên nhân hàng đầu 

gây XHTH ở người trước đó đã có loét dạ dày tá tràng hoặc trước đó chưa có loét 

dạ dày tá tràng.  Stress là nguyên nhân gây XHTH ở bệnh nhân nặng đang điều 

trị tại bệnh viện [1] 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Dùng thuốc NSAID, aspirin, corticoid kéo dài. 

- Do xoắn khuẩn H.Pylori. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định [1] 

1.1. Lâm sàng 

- Nôn ra máu đỏ tươi hoặc máu cục có hoặc không lẫn thức ăn 

- Đi ngoài phân đen nát, khẳm 

- Đau thượng vị 

- Thiếu máu: Mạch nhanh, huyết áp tụt, niêm mạc nhợt, vã mồ hôi, tình trạng 

shock do giảm thể tích. 

- Không có các triệu chứng bệnh lý gan mật như: vàng da, cổ trướng, lách to, 

tuần hoàn bàng hệ, phù chân. 

1.2. Xét nghiệm 

- Công thức máu: hồng cầu, huyết sắc tố, hematocrit giảm 

- Nội soi thực quản dạ dày tá tràng để chẩn đoán xác định 



 
 

 

2. Chẩn đoán phân biệt 

Dựa vào nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng: 

- XHTH do tăng áp lực tĩnh mạch cửa 

- K dạ dày 

- Rách tâm vị chảy máu (hội chứng Mallory – Weiss). 

- XHTH do di dạng mạch 

- XHTH do Polyp thực -  quản dạ dày – tá tràng chảy máu. 

- Chảy máu đường mật. 

3. Chẩn đoán giai đoạn 

Dựa vào nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng 

Bảng phân loại xuất huyết tiêu hóa qua nội soi của Forrest (1991)[2] 

Tình trạng chảy máu Tiêu chuẩn nội soi Chảy máu 

tái phát (%) 

Tỷ lệ tử vong 

(%) 

IA. Đang chảy máu Chảy máu ở mạch thành 

tia 

55 

 

11 

IB. Đang chảy máu Chảy máu rỉ rả  

IIA. Chảy máu đã cầm Thấy rõ mạch máu ở đáy 

ổ loét nhưng không chảy 

máu 

43 11 

IIB. Còn dấu hiệu bất 

thường 

Đáy ổ loét có cục máu 

đông 

22 7 

IIC. Đáy ổ loét có cặn máu đen  10 3 

III. Máu ngừng chảy 

không có dấu hiệu bất 

thường 

Đáy ổ loét sạch 5 2 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

- Hồi sức tích cực 

- Nội soi cầm máu 



 
 

 

- Điều trị liền ổ loét 

2. Điều trị cụ thể 

Ưu tiên hàng đầu trong Hồi sức là bù lại lượng dịch mất và tái hồi lại tình 

trạng ổn định huyết động [1], [2] 

- Tư thế bệnh nhân đầu thấp 

- Tất cả bệnh nhân phải được đặt đường truyền tĩnh mạch. Ở bệnh nhân có rối 

loạn huyết động, đặt 2 đường truyền tĩnh mạch lớn (Kích thước 16-18G) ở 

ngoại vi hay đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nếu không thể đặt được đường 

truyền tĩnh mạch ngoại vi. 

- Cho thở Oxy qua xông mũi 3-5 L/phút  

- Các bệnh đi kèm phải được nhận biết và điều trị thích hợp.  

- Bồi phụ thể tích được bắt đầu truyền tĩnh mạch dịch muối đẳng trương 20ml/kg. 

Đa số bệnh nhân truyền 1-2 lít dịch natriclorid 0,9% sẽ điều chỉnh được thể tích 

dịch bị mất. Nếu sau khi đã truyền dịch muối đẳng trương tới tổng liều  50ml/kg 

song bệnh nhân vẫn còn dấu hiệu sốc cần truyền dịch keo (500-1000ml)  để bảo 

đảm thể tích trong lòng lòng mạch  

- Truyền Plasma tươi đông lạnh đối với BN bị XHTH cấp có tình trạng rối loạn 

đông máu. Truyền tiểu cầu cho BN đang bị XHTH và có tiểu cầu < 50.000/mm3.  

- Truyền khối hồng cầu: Chỉ định truyền máu: 

+ Khi hemoglobin < 70-80 g/l 

+ Khi hemoglobin < 100 g/k ở bệnh nhân tụt huyết áp tư thứ 

+ Bệnh nhân bị bệnh lý tim mạch có triệu chứng như cơn đau thắt ngực hoặc 

trên 60 tuổi cần được truyền máu, duy trì hemoglobin lý tưởng ở mức > 100 

g/l.   

- Thuốc ức chế bơm Proton: mục đích duy trì pH dạ dày trên 6.0 giúp nút cầm 

máu bền vững trong ổ loét không bị ly giải bởi fibrin: 

+ PPI liều cao được chỉ định cho các ổ loét đang chảy máu (Forrest IA, IB) 

hoặc các ổ loét có điểm mạch ( nguy cơ chảy máu tái phát) sau khi có nội soi 

can thiệp (Forrest IIA, IIB). 



 
 

 

+ Thuốc ức chế bơm Proton  (PPI) 80mg tiêm tĩnh mạch sau đó duy trì 8mg/giờ 

trong 72 giờ (Đối với  Pantoprazole, Esomeprazole) sau đó chuyển sang 

đường uống liều 40 mg/ngày trong 28 ngày. Riêng Omeprazole không truyền 

được mà tiêm TM.  

Lưu ý: Đối với các thuốc PPI không có chỉ định dùng liều cao đường tĩnh mạch 

(theo khuyến cáo của nhà sản xuất như: omeprazon, pantoprazon, esomeprazon...) 

dùng liều 40 – 80 mg/ngày. Nếu dùng Rabeprazole: tiêm tĩnh mạch chậm 40 mg+ 

4 mg/giờ truyền liên tục trong 72 giờ sau đó chuyển đường uống liều 40 mg /ngày 

tối thiểu 28 ngày tiếp theo. 

- Nội soi dạ dày – tá tràng can thiệp: Tiêm cầm máu, kẹp clip đối với các ổ loét 

đang chảy máu (Forrest IA, IB) hoặc các ổ loét có nguy cơ chảy máu tái phát 

sau nội soi (Forrest IIA, IIB) [1] 

- Bọc ổ loét bằng sucralfat, muối nhôm (Ventinat, Gastropulgit, Hull, Artilic…) 

- Điều trị triệu chứng: giảm đau bằng atropin sulfat, nospa, alverin. 

- Chỉ phối hợp điều trị diệt H.P nếu có sau khi XHTH đã ổn định. 

- Hội chẩn bác sỹ ngoại khoa xét phẫu thuật khi điều trị nội khoa thất bại: 

+ Ổ loét lớn  

+ Ổ loét ở vị trí khó can thiệp  

+ Nội soi can thiệp cầm máu 2 lần thất bại 

3. Các chỉ số theo dõi 

Tình trạng nôn máu, đại tiện phân đen, công thức máu, ure, creatinin, điện 

giải đồ, đông máu cơ bản, điện tâm đồ 

4. Tiêu chuẩn ra viện 

- Bệnh nhân ra viện được khi có dấu hiệu cầm máu: đại tiện phân vàng, không 

nôn máu, 

- Các triệu chứng thiếu máu cải thiện: Huyết sắc tố tăng lên, hoa mắt chóng mặt 

giảm hoặc hết. 



 
 

 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Ổ loét sâu không được điều trị tích cực có thể dẫn đến thủng gây viêm phúc 

mạc. Phát hiện bằng chụp Xquang ổ bụng không chuẩn bị, cắt lớp vi tính ổ bụng 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Ra viện duy trì thuốc theo đơn 

- Tránh các thuốc có tác dụng phụ trên dạ dày như: NSAID, corticoid…Trong 

trường hợp phải duy trì thuốc cần có ý kiến tư vấn của bác sỹ. 

- Tránh các thức ăn chua, cay, nóng 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN  

Bn có một trong các triệu chứng sau: 

- Lâm sàng: Bệnh nhân nôn máu hoặc đại tiện phân đen, hoa mắt chóng mặt, đau 

bụng thượng vị nhiều… 

- Xét nghiệm huyết sắc tố giảm,  

- Nội soi thực quản dạ dày tá tràng có ổ loét  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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DANH MỤC MÃ ICD 

STT 
MÃ 

BỆNH 
TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 K27.0 
Loét dạ dày- tá tràng, vị trí không đặc 

hiệu ( cấp có xuất huyết) 

 

2 K27.2 
Loét dạ dày- tá tràng, vị trí không đặc 

hiệu ( cấp, cả xuất huyết và thủng) 

 

3 K28.0 
Loét dạ dày- hỗng tràng ( cấp có xuất 

huyết) 

 



 
 

 

4 K28.2 
Loét dạ dày- hỗng tràng ( cấp cả xuất 

huyết và thủng) 

 

5 K25.0 Loét dạ dày ( cấp có xuất huyết)  

6 K25.2 Loét dạ dày ( cấp, cả xuất huyết và thủng)  

 

  



 
 

 

 

XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA TRÊN 

DO TĂNG ÁP LỰC TĨNH MẠCH CỬA 

 

I. KHÁI NIỆM 

 Xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa là tình trạng chảy máu do 

vỡ búi giãn tĩnh mạch thực quản hoặc dạ dày  hoặc tá tràng mà trong đó phần lớn 

là vỡ giãn tĩnh mạch thực quản. Đây là một biến chứng chính của xơ gan, thường 

nặng và có tỷ lệ tử vong cao ( xấp xỉ 20%) [2]. 

II. NGUYÊN NHÂN 

Có nhiều nguyên nhân gây tăng áp lực tĩnh mạch cửa, tùy thuộc vào vị trí 

tổn thương của tĩnh mạch cửa so với gan, các nguyên nhân được phân thành như 

sau: 

- Tăng áp lực tĩnh mạch cửa trước gan: hẹp tĩnh mạch cửa bẩm sinh (thường gặp 

ở trẻ nhỏ), viêm tắc tĩnh mạch cửa hoặc tĩnh mạch lách (thường gặp ở phụ nữ 

mang thai, phụ nữ sau sinh, người già, bệnh nhân mắc bệnh nặng phải nằm một 

chỗ trong thời gian dài, ...), khối u ở bụng gây chèn ép do ung thư tụy, ung thư 

dạ dày, ung thư đại tràng. 

- Tăng áp lực tĩnh mạch cửa tại gan: ung thư di căn đến gan, xơ gan, xơ gan ứ 

mật nguyên phát, viêm gan do bia rượu, gan nhiễm mỡ. Trong đó, xơ gan được 

cho là nguyên nhân chủ yếu. 

- Tăng áp lực tĩnh mạch cửa sau gan: viêm màng ngoài tim co thắt, các bệnh lý 

gây tăng áp lực tim phải như suy tim phải, hở van tim 3 lá, cơ tim. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định [1], [2] 

1.1. Lâm sàng 

- Nôn ra máu đột ngột, máu đỏ tươi thường với số lượng nhiều. Đi ngoài phân 

đen hoặc máu đỏ trong trường hợp chảy máu nhiều 

https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/cac-dau-khoi-u-la-gi/
https://www.vinmec.com/vi/benh/ung-thu-tuy-3216/
https://www.vinmec.com/vi/benh/ung-thu-da-day-3092/
https://www.vinmec.com/vi/benh/ung-thu-da-day-3092/
https://www.vinmec.com/vi/benh/ung-thu-dai-trang-3065/
https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/ung-buou-xa-tri/nao-la-ung-thu-di-can/
https://www.vinmec.com/vi/benh/xo-gan-mat-bu-3323/
https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/tieu-hoa-gan-mat/viem-gan-do-ruou-dau-hieu-chan-doan-va-dieu-tri/
https://www.vinmec.com/vi/benh/gan-nhiem-mo-3147/
https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/tim-mach/viem-mang-ngoai-tim-co-nguyen-nhan-cach-dieu-tri/
https://www.vinmec.com/vi/benh/suy-tim-3262/
https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/tim-mach/benh-tim-ho-van-3-la-14/


 
 

 

- Các triệu chứng lâm sàng thiếu máu cấp tính: da xanh, niêm mạc nhợt, shock 

giảm thể tích tuần hoàn: mạch nhanh, huyết áp tụt, chóng mặt 

- Có thể có một hoặc nhiều các triệu chứng của xơ gan: vàng da, xuất huyết dưới 

da, phù chân, cổ trướng, tuần hoàn bàng hệ, lách to. Tuy nhiên, trong một số 

trường hợp không rõ triệu chứng của xơ gan trên lâm sàng. 

1.2. Cận lâm sàng 

- Công thức máu ngoại biên: hồng cầu, huyết sắc tố giảm nhóm máu. 

- Đông máu cơ bản: tỷ lệ PT giảm 

- Sinh hóa máu: các xét nghiệm đánh giá suy giảm chức năng gan: Albumin, 

Protein giảm, Billirubin toàn phần, trực tiếp tăng, AST, ALT, GGT bình thường 

hoặc tăng, Glucose bình thường hoặc tăng, Ure, Creatinin, tăng trong trường 

hợp có hội chứng gan thận, điện giải đồ: Na, Kali máu có thể rối loạn, mỡ máu 

giảm. 

- Nội soi thực quản dạ dày tá tràng được coi là phương pháp chẩn đoán có giá trị 

nhất.  

- Siêu âm ổ bụng: gan nhu mô không đều, bờ mấp mô, giãn tĩnh mạch của, tĩnh 

mạch lách, lách to, cổ trướng 

2. Chẩn đoán phân biệt   

Với các xuất huyết tiêu hóa cao khác do ( dựa vào nội soi) [1]: 

- Loét thực quản 

- K thực quản 

- Loét dạ dày tá tràng. 

- Rách tâm vị chảy máu (Hội chứng Mallory-Weiss). 

- Ung thư dạ dày. 

- Dị dạng mạch. 

- Polyp thực quản dạ dày chảy máu. 

- Chảy máu đường mật. 

- Ho ra máu 



 
 

 

3. Chẩn đoán mức độ [2] 

 Nhẹ Trung bình Nặng 

HA tối đa (mmHg) 100 80-90 <80 

Mạch (lần/phút) 90-100 100-120 >120 

Hồng cầu (T/l) >3 2-3 <2 

Hematocrit (l/l) 0,3-0,4 0,2-0,3 <0,2 

Mất máu (%V tuần hoàn) <20 20-30 >30 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị  

- Hồi sức tích cực: Bồi phụ khối lượng tuần hoàn, chống Shock. 

- Điều trị cầm máu. 

- Dự phòng hôn mê gan. 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Hồi sức tích cực [1] 

- Đặt đường truyền tĩnh mạch, để đầu thấp, thở Oxy. Duy trì huyết áp bằng dịch 

truyền: Bồi phụ thể tích được bắt đầu truyền tĩnh mạch dịch muối đẳng trương 

20ml/kg. Nếu sau khi đã truyền dịch muối đẳng trương tới tổng liều  50ml/kg 

song bệnh nhân vẫn còn dấu hiệu sốc cần truyền dịch keo (500-1000ml)  để bảo 

đảm thể tích trong lòng lòng mạch  

- Truyền khối hồng cầu nếu có thiếu máu.Chỉ định truyền máu: 

+ Khi hemoglobin < 70-80 g/l 

+ Khi hemoglobin < 100 g/l ở bệnh nhân tụt huyết áp tư thế 

+ Bệnh nhân bị bệnh lý tim mạch có triệu chứng như cơn đau thắt ngực hoặc 

trên 60 tuổi cần được truyền máu (duy trì hemoglobin ở mức lý tưởng> 100 

g/l).  Duy trì huyết sắc tố từ 70-90 g/l ( đối với bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa 

đã ổn định).  

- Truyền huyết tương tươi đông lạnh khi bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa mà có 

tình trạng rối loạn đông máu, Fibrinogen < 1 g/l hoặc INR> 1,5  

2.2. Điều trị cầm máu [1], [2] 



 
 

 

- Thuốc giảm áp lực tĩnh mạch cửa ( thuốc làm co mạch tạng dẫn đến làm giảm 

áp lực TMC). Có thể dùng 1 trong các thuốc sau:  

+ Somatostatin: Bolus 250µg tiêm tĩnh mạch,  sau đó truyền TM liên tục 250 

µg/giờ hoặc 

+ Octreotide (Sandostatin): Bolus 50µg tiêm TM, đồng thời truyền tĩnh mạch 

liên tục 25µg/h (Tương đương 3 ống 100µg/12h).  

Truyền TM liên tục từ 2 – 5 ngày, nếu phân vàng, ngừng truyền. Nếu sau 5 

ngày còn chảy máu cũng nên dừng truyền do không có hiệu quả. 

+ Terlipressin (Glypressin): Tiêm TMC 2mg giờ đầu, sau đó tiêm 1mg mỗi 4-

6 giờ. Tiêm TM liên tục từ 24h – 72h, nếu phân vàng, ngừng tiêm. 

- Nội soi sớm trong vòng 12 giờ để tiến hành thắt TMTQ. Không dùng cho chảy 

máu do vỡ hoặc bị giãn các tĩnh mạch ở phình vị. 

2.3. Dự phòng biến chứng hôn mê gan  

- Kháng sinh đường ruột:  

+ Cefoperazon thế hệ 3 tiêm TM 1 g/ngày đối với xơ gan Child B, C và nguy 

cơ kháng quinolon hoặc bệnh nhân không uống được 

+ Ciprofloxacin 0,5g  2 viên/ngày dùng 5- 7 ngày (hoặc Metronidazon 0,25g 

× 4 viên/ngày, Tinidazon, Neomycin) viên uống  nếu bệnh nhân còn uống 

được và ít nguy cơ kháng quinolon. 

- Lactulose đường uống 20 – 50g/24 giờ hoặc thụt tháo (chỉnh liều để bệnh nhân 

duy trì phân mềm) 

2.4. Theo dõi chảy máu tái phát 

Theo dõi chảy máu tái phát hoặc tiếp tục chảy máu: 

- Dấu hiệu nôn máu sau khi đã nội soi cầm máu 

- Dấu hiệu mạch nhanh lên, huyết áp tụt 

- Dấu hiệu thiếu máu não: kích thích, vật vã 

- Công thức máu: Hb giảm > 20 g/l 



 
 

 

3. Điều trị duy trì  

- Ngay khi BN ngừng chảy máu, kết hợp điều trị giảm ALTMC bằng chẹn beta 

giao cảm không chọn lọc liều khởi đầu 20mg tăng dần cho tới khi nhịp tim giảm 

25%. Có thể phối hợp chẹn Beta giao cảm không chọn lọc với Isosorbid 

Mononitrate. Tuy nhiên không dùng Isosorbid Mononitrate đơn thuần vì không 

có tác dụng. 

- Nội soi thắt TMTQ lại sau 14 – 21 ngày dự phòng nguy cơ chảy máu lại Tiến 

hành thắt TM thực quản cho tới khi không còn khả năng thắt được. Sau đó cứ 

3-6 tháng nội soi kiểm tra lại để thắt nếu có các búi giãn xuất hiện. 

- Trong trường hợp có giãn tĩnh mạch vùng tâm vị các búi giãn này liên tục với 

các búi của tĩnh mạch thực quản, tiến hành tiêm Histoacryl tại búi giãn vùng 

tâm vị, sau  đó tiến hành thắt triệt để các búi giãn tại thực quản. 

- Bổ sung các yếu tố tạo máu Acid Folic, Vitamin B12, sắt (Chỉ dùng khi xuất 

huyết tiêu hóa đã ổn định) 

4. Các chỉ tiêu cần theo dõi 

- Lâm sàng: tình trạng nôn máu, đại tiện phân đen, dấu hiệu da, niêm mạc 

- Cận lâm sàng: công thức máu, các xét nghiệm đánh giá chức năng gan, thận  

5. Tiêu chuẩn ra viện 

- Lâm sàng:  

+ Xuất huyết đã cầm máu: BN không nôn máu, đại tiện phân vàng,  

+ Tình trạng thiếu máu cải thiện 

- Cận lâm sàng: Xét nghiệm huyết sắc tố, chức năng gan cải thiện  

V. PHÒNG BỆNH 

Nội soi thắt TMTQ lại sau 14 – 21 ngày dự phòng nguy cơ chảy máu lại. 

Tiến hành thắt TM thực quản cho tới khi không còn khả năng thắt được. Sau đó 

cứ 3-6 tháng nội soi kiểm tra lại để thắt nếu có các búi giãn xuất hiện [3]. 

VI. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

BN có một trong các triệu chứng sau:  

- Lâm sàng: nôn máu, đại tiện phân đen, hoa mắt chóng mặt… 



 
 

 

- Cận lâm sàng: nội soi thấy búi giãn tĩnh mạch thực quản độ II- III hoặc búi giãn 

đang chảy máu  

- Ra viện khi bệnh nhân đại tiện phân vàng, Hb > 80g/l 
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Bảng mã ICD Xuất huyết tiêu hóa do tăng ALTMC 

Mã ICD Chẩn đoán 

I85 Dãn tĩnh mạch thực quản 

I85.0 Dãn tĩnh mạch thực quản có chảy máu 

K76.6 Tăng áp lực tĩnh mạch cửa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Phần : PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA NỘI TIẾT 

 

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

 

I. ĐỊNH NGHĨA 

Bệnh đái tháo đường là bệnh rối loạn chuyển hóa, có đặc điểm tăng glucose 

huyết mạn tính do khiếm khuyết về tiết insulin, về tác động của insulin, hoặc cả 

hai. Tăng glucose mạn tính trong thời gian dài gây nên những rối loạn chuyển hóa 

carbohydrate, protide, lipide, gây tổn thương ở nhiều cơ quan khác nhau, đặc biệt 

ở tim và mạch máu, thận, mắt, thần kinh [1]. 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Đái tháo đường típ 1: tế bào bêta tụy bị phá huỷ, thường đưa đến thiếu insulin 

tuyệt đối. 

- Đái tháo đường típ 2: kháng insulin kết hợp với thiếu insulin tương đối hoặc 

giảm tiết insulin. 

- Đái tháo đường thai kỳ: là ĐTĐ được chẩn đoán trong 3 tháng giữa hoặc 3 

tháng cuối của thai kỳ, không có bằng chứng về ĐTĐ típ 1, ĐTĐ típ 2 trước 

đó. 

- Các típ đái tháo đường khác: 

+ Đái tháo đường do tụy: Viêm tụy, Xơ nang tụy, cắt bỏ tuỵ do nhiều nguyên 

nhân, chấn thương tụy, sỏi tụy, ung thư tụy... 

+ Bệnh nội tiết khác: Hội chứng Cushing, Basedow, To đầu chi, u tủy thượng 

thận... 

+ Do thuốc hoặc hóa chất: Glucocorticoid, Thiazid, T3, T4.... 

+ Do di truyền: Turner, Klaifenter, Down.. [1].. 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định  



 
 

 

Tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường (theo hướng dẫn chẩn đoán đái tháo 

đường của Bộ Y tế ban hành 2020) dựa vào 1 trong 4 tiêu chí sau đây:  

- Glucose huyết tương lúc đói ≥ 126 mg/dL (hay 7 mmol/L) hoặc:  

- Glucose huyết tương ở thời điểm sau 2 giờ làm nghiệm pháp dung nạp với 75g 

glucose bằng đường uống ≥ 200 mg/dL (hay 11,1 mmol/L)  

- HbA1c ≥ 6,5% (48 mmol/l). Xét nghiệm HbA1c phải được thực hiện bằng 

phương pháp đã chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế.  

- BN có triệu chứng kinh điển của tăng glucose huyết hoặc của cơn tăng glucose 

huyết cấp kèm mức glucose huyết tương bất kỳ ≥ 200 mg/dL (hay 11,1 

mmol/L).  

Chẩn đoán xác định nếu có 2 kết quả trên ngưỡng chẩn đoán trong cùng 1 

mẫu máu xét nghiệm hoặc ở 2 thời điểm khác nhau đối với tiêu chí a, b, hoặc c; 

riêng tiêu chí d: chỉ cần một lần xét nghiệm duy nhất.  

Lưu ý:  

- Glucose huyết đói được đo khi BN nhịn ăn (không uống nước ngọt, có thể uống 

nước lọc, nước đun sôi để nguội) ít nhất 8 giờ (thường phải nhịn đói qua đêm 

từ 8 -14 giờ).  

- Nghiệm pháp dung nạp glucose bằng đường uống phải được thực hiện theo 

hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới: BN nhịn đói từ nửa đêm trước khi làm 

nghiệm pháp, dùng một lượng 75g glucose, hòa trong 250-300 mL nước, uống 

trong 5 phút; trong 3 ngày trước đó BN ăn khẩu phần có khoảng 150-200 gam 

carbohydrat mỗi ngày, không mắc các bệnh lý cấp tính và không sử dụng các 

thuốc làm tăng glucose huyết. Định lượng glucose huyết tương tĩnh mạch [1]. 



 
 

 

Hình 1: Sơ đồ chẩn đoán đái tháo đường 

 

  



 
 

 

2. Chẩn đoán phân biệt  

Bảng 1: Phân biệt ĐTĐ típ 1 và típ 2 

Đặc điểm 
Đái tháo đường 

típ 1 

Đái tháo đường  

típ 2 

Tuổi xuất hiện 
Trẻ, thanh thiếu 

niên 
Tuổi trưởng thành 

Khởi phát  
Các triệu chứng 

rầm rộ 

Chậm, thường không rõ 

triệu chứng 

Biểu hiện lâm sàng 

- Sút cân nhanh 

chóng. 

- Đái nhiều. 

- Uống nhiều 

- Bệnh diễn tiến âm ỉ, ít triệu 

chứng 

- Thể trạng béo, thừa cân 

- Tiền sử gia đình có người mắc 

bệnh đái tháo đường típ 2. 

- Đặc tính dân tộc có tỷ lệ mắc 

bệnh cao. 

- Dấu gai đen (Acanthosis 

nigricans) 

- Hội chứng buồng trứng đa 

nang 

Nhiễm ceton, tăng ceton 

trong máu, nước tiểu 
Dương tính Thường không có 

Insulin/C-peptid  
Thấp/không đo 

được 
Bình thường hoặc tăng 

Kháng thể:  

Kháng đảo tụy (ICA) 

Kháng Glutamic acid 

decarboxylase 65 (GAD 

65) 

Dương tính Âm tính 



 
 

 

Kháng Insulin (IAA) 

Kháng Tyrosine 

phosphatase (IA-2) 

Kháng Zinc Transporter 

8 (ZnT8) 

Điều trị  
Bắt buộc dùng 

insulin 

Thay đổi lối sống, thuốc 

viên và/ hoặc insulin 

Cùng hiện diện với bệnh 

tự miễn khác 
Có thể có Hiếm 

Các bệnh lý đi kèm lúc 

mới chẩn đoán: tăng 

huyết áp, rối loạn 

chuyển hóa lipid, béo 

phì 

Không có 

Nếu có, phải tìm 

các bệnh lý khác 

đồng mắc 

Thường gặp, nhất là hội 

chứng chuyển hóa 

Chú thích: bảng trên chỉ có tính tham khảo, có nhiều thể bệnh trùng lấp giữa các 

đặc điểm. Khi biểu hiện bệnh lý không rõ ràng, cần theo dõi một thời gian để phân 

loại đúng bệnh. Điều trị chủ yếu dựa trên bệnh cảnh lâm sàng của BN để quyết 

định có cần dùng ngay insulin hay không [1]. 

3. Cận lâm sàng để phục vụ chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, theo 

dõi điều trị và tiên lượng bệnh 

- 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...).  

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

GGT, Cholesterol, Triglycerid, LDL – cho, HDL – cho, protein, albumin, 

HbA1c (mỗi 3 tháng), Insulin/C-peptid, khí máu, ABI, CK, CKMB, Pro-BNP, 

Acid uric. 

- Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu, MAU/creatinin niệu (3-6 tháng/lần), 

protein niệu 24h. 



 
 

 

- Chẩn đoán hình ảnh: Chụp Xquang ngực, Siêu âm ổ bụng, điện tim, siêu âm 

doppler tim, ABI. 

- Khám đáy mắt, khám răng hàm mặt (mỗi 3-6 tháng hoặc tùy yêu cầu chuyên 

khoa). 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Mục tiêu điều trị 

Bảng 2: Mục tiêu điều trị cho BN ĐTĐ ở người trưởng thành, không có thai 

Mục tiêu Chỉ số 

HbA1c < 7% (53mmol/mol) 

Glucose huyết tương mao 

mạch lúc đói, trước ăn 

mạch lúc đói, trước ăn 80-130 mg/dL (4,4-7,2 

mmol/L)* 

Đỉnh glucose huyết tương 

mao mạch sau ăn 1-2 giờ 

<180 mg/dL (10,0 mmol/L)* 

Huyết áp Tâm thu <140 mmHg, Tâm trương <90 mmHg  

Nếu đã có biến chứng thận, hoặc có yếu tố nguy 

cơ tim mạch do xơ vữa cao: Huyết áp <130/80 

mmHg 

Lipid máu LDL cholesterol <100 mg/dL (2,6 mmol/L), nếu 

chưa có biến chứng tim mạch  

LDL cholesterol <70 mg/dL (1,8 mmol/L) nếu đã 

có bệnh tim mạch vữa xơ, hoặc có thể thấp hơn 

<50 mg/dL nếu có yếu tố nguy cơ xơ vữa cao  

Triglycerides <150 mg/dL (1,7 mmol/L) 

 HDL cholesterol >40 mg/dL (1,0 mmol/L) ở nam 

và >50 mg/dL (1,3 mmol/L) ở nữ 

Mục tiêu điều trị ở các cá nhân có thể khác nhau: 

- Mục tiêu có thể thấp hơn (HbA1c <6,5%) ở BN trẻ, mới chẩn đoán, không có 

các bệnh lý tim mạch, nguy cơ hạ glucose máu thấp. 



 
 

 

- Ngược lại, mục tiêu có thể cao hơn (HbA1c từ 7,5 – 8%) ở những BN lớn tuổi, 

mắc bệnh đái tháo đường đã lâu, có nhiều bệnh lý đi kèm, có tiền sử hạ glucose 

máu nặng trước đó. 

- Cần chú ý mục tiêu glucose huyết sau ăn (sau khi bắt đầu ăn 1-2 giờ) nếu đã 

đạt được mục tiêu glucose huyết lúc đói nhưng chưa đạt được mục tiêu HbA1c. 

Bảng 3: Mục tiêu điều trị đái tháo đường ở người cao tuổi 

Tình trạng 

 sức khỏe 

Cơ sở  

để chọn lựa 

HbA1c 

(%) 

Glucose 

huyết 

lúc đói 

hoặc 

trước ăn 

(mmol/l) 

Glucose 

lúc đi ngủ 

(mmol/l) 

Huyết 

áp 

(mmHg) 

Mạnh khỏe Còn sống lâu <7,5% 5 - 7,2 5 - 8,3 <140/90 

Nhiều bệnh, sức 

khỏe trung bình 

Kỳ vọng sống 

trung bình 
<8,0% 5 - 8,3 5,6 - 10,0 <140/90 

Nhiều bệnh 

phức tạp hoặc 

bệnh nguy kịch/ 

sức khỏe kém 

Không còn 

sống lâu 
<8,5% 5,6 -10,0 6,1 - 11,1 <150/90 

Đánh giá về kiểm soát đường huyết: 

- Thực hiện xét nghiệm HbA1c ít nhất 2 lần trong 1 năm ở những người bệnh 

đáp ứng mục tiêu điều trị (và những người có đường huyết được kiểm soát ổn 

định).  

- Thực hiện xét nghiệm HbA1c hàng quý ở những người bệnh được thay đổi liệu 

pháp điều trị hoặc những người không đáp ứng mục tiêu về glucose huyết.  

- Thực hiện xét nghiệm HbA1c tại thời điểm người bệnh đến khám, chữa bệnh 

để tạo cơ hội cho việc thay đổi điều trị kịp thời hơn. 

2. Hướng điều trị  



 
 

 

- Tư vấn, hỗ trợ, can thiệp thay đổi lối sống: không hút thuốc, không uống rượu 

bia, chế độ ăn và hoạt động thể lực (áp dụng cho tất cả người bệnh, các giai 

đoạn). 

- Tư vấn tuân thủ điều trị, kiểm soát cân nặng 

- Thuốc uống hạ đường huyết 

- Thuốc tiêm hạ đường huyết 

- Kiểm soát tăng huyết áp. 

- Kiểm soát rối loạn lipid máu 

- Chống đông 

- Điều trị và kiểm soát biến chứng, bệnh đồng mắc [1]. 

3. Điều trị cụ thể 

3.1. Thuốc điều trị ĐTĐ  

Theo khuyến cáo nên điều trị bằng thuốc khi chế độ ăn luyện tập và công tác 

giáo dục không giúp người bệnh đạt được mục tiêu điều trị. Tùy thuộc vào nồng 

độ glucose máu, cân nặng của BN, tình trạng các biến chứng cấp tính để lựa chọn 

phác đồ đơn trị liệu hay phối hợp. 

Các thuốc điều trị ĐTĐ:  

3.1.1. Thuốc làm tăng tiết Insulin 

Sulfonylures 

- Chỉ định: ĐTĐ typ 2 béo phì hoặc không, chế độ ăn và luyện tập không có kết 

quả. 

- Chống chỉ định: ĐTĐ typ 1, ĐTĐ nhiễm toan ceton, suy gan, suy thận nặng, 

có thai hoặc dị ứng với sulfonylurea. 

- Uống thuốc trước bữa ăn 30 phút. 

- Tác dụng phụ: Hạ ĐH, rối loạn tiêu hóa, dị ứng, tăng men gan. 

- Chế phẩm:  

+ Gliclazid (Diamicron MR 30 mg, Diamicron 60 mg) 30 - 120 mg/ngày. 

+ Glimepiride (Amaryl) viên 1-2 và 4 mg, liều thông thường 1-4 mg/ngày. 

Liều tối đa 8mg/ngày, tác dụng 24 giờ 



 
 

 

+ Glipizide (Glucotrol) viên 5-10 mg, liều thông thường 2,5-40 mg uống 30 

phút trước khi ăn 1 hoặc 2 lần/ngày. 

Dạng phóng thích chậm 2,5 -10 mg/ngày uống 1 lần. Liều tối đa 20 mg/ngày 

uống 1 lần, tác dụng 6-12 giờ 

Nhóm kích thích tụy bài tiết insulin không phải là sulfonylurea: Nateglinid, 

repaglinid. 

- Chỉ định: Liều bắt đầu là 0,5 mg x 3 lần/ngày, uống trước bữa ăn. Liều tối đa 

16 mg/ngày. Có thể kết hợp với nhóm Biguamid, có thể dùng cho bệnh nhân 

suy thận hoặc bệnh nhân có tuổi. 

- Tác dụng phụ: Hạ Glucose máu ít hơn sulfonylurea. 

3.1.2. Thuốc làm giảm đề kháng Insulin 

Nhóm Biguanid 

- Thuốc duy nhất được sử dụng là Metformin (Glucophage viên 0,5; 0,75g; 0,85g 

và 1g). 

- Làm giảm HbA1c 1-1,5%. 

- Chỉ định: ĐTĐ typ 2, ưu tiên BN béo, có rối loạn mỡ máu. 

- Chống chỉ định: Bệnh gan, suy thận, suy tim, ĐTĐ typ 1, nhiễm toan ceton, 

thiếu oxy tổ chức ngoại biên, có thai, trước và sau phẫu thuật. 

- Tác dụng phụ: Rối loạn tiêu hóa, nhiễm toan lactic. 

- Uống thuốc sau bữa ăn. 

- . Tác dụng lên sự kháng Insulin → Giảm biến chứng tim mạch → được khuyến 

cáo là thuốc đầu tay cho BN ĐTĐ typ 2. 

Thiazolidinediones 

- Làm giảm HbA1c 0,5- 0,8%. 

- Chỉ định: ĐTĐ typ 2, ưu tiên BN có rối loạn mỡ máu. 

- Chống chỉ định: Bệnh gan, suy tim. 

- Tác dụng phụ: Phù, tăng cân. Hiện ít sử dụng. 

3.1.3. Thuốc ức chế men α glucosidase 

- Làm giảm HbA1c 0,5%. 



 
 

 

- Chỉ định: Tăng ĐH sau ăn. 

- Thuốc Acarbose (Glucobay) viên 50 - 100mg. 

- Liều 50- 300mg uống vào giữa bữa ăn. 

- Tác dụng phụ: Rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, chậm tiêu. 

3.1.4. Nhóm các thuốc incretin 

Các thuốc nhóm ức chế DPP - 4 

- Liều lượng và cách dùng 

+ Sitagliptin (Januvia) viên 50 - 100 mg. Liều 50 - 100 mg. 

+ Vidagliptin (Galvus) viên 50 - 100 mg. Liều 50 - 100 mg. 

+ Saxaglipitin (Onglyza) viên 2,5 mg và 5mg. Liều 2,5- 5 mg. 

+ Linagliptin (Trajenta) viên 5mg. Liều 5mg. 

+ Alogliptin (Nesina) viên 25mg. Liều 25mg. 

- Chống chỉ định: Viêm tụy. 

- Tất cả các thuốc đều uống 1 lần /ngày, riêng Galvus dùng 2 lần ngày, không 

liên quan đến bữa ăn. Chỉnh liều khi BN ĐTĐ typ 2 có suy gan, suy thận (trừ 

Linagliptin). 

Các thuốc đồng phân GLP -1 (Glucagon -like Peptide 1) 

- Cơ chế tác dụng: kích thích tiết insulin khi nồng độ glucose máu cao. GLP- 1 

cũng làm giảm tiết glucagon, làm chậm trống dạ dày và làm giảm cảm giác 

ngon miệng giúp làm giảm glucose máu sau ăn. 

- Chỉ định: ĐTĐ typ 2, tăng ĐH sau ăn 

- Liều lượng và cách dùng:  

+ Exenatid (Byeta dạng bút tiêm), tiêm dưới da 5 hoặc 10µg, 2 lần/ngày, trước 

bữa ăn 60 phút. Thuốc có thể gây ra nôn, buồn nôn. 

+ Liraglutide (Victoza): tiêm 1 ngày 1 lần. 

+ Albiglutide 

- Tác dụng phụ: buồn nôn (thường tự hết), hạ đường máu có thể xảy ra khi 

dùng cùng thuốc kích thích tiết insulin. 

3.1.5. Thuốc ức chế kênh đồng vận chuyển Natri – glucose 2(SGLT_2) 



 
 

 

- Cơ chế tác dụng: Thuốc có tác dụng ức chế kênh đồng vận chuyển natri – 

glucose 2 ở thận, làm ức chế tái hấp thu đường, bài tiết đường dư thừa ra nước 

tiểu, làm giảm đường máu, giảm nhẹ huyết áp, giảm cân, giảm tiến triển bệnh 

thận mạn, giảm protein niệu, giảm biến cố tim mạch do suy tim, giảm tỉ lệ tử 

vong tim mạch 

- Chỉ định: ĐTĐ typ 2 đặc biệt có: protein niệu, có bệnh thận mạn (eGFR >30), 

có suy tim, bệnh tim mạch do xơ vữa 

- Chống chỉ định: ĐTĐ typ 1 

- Liều lượng và cách dùng: 

+ Empagliflozin (Jardiane) 12.5 – 25 mg/ngày  

+ Dapagliflozin (Forxiga) 10 – 20 mg/ngày 

+ Canagliflozin 

- Tác dụng phụ: ĐTĐ có biến chứng đoạn chi, nguy cơ nhiễm toan ceton, nhiễm 

trùng đường tiết niệu 

3.1.6. Đồng phân Amylin 

- Cơ chế tác dụng: Giảm Glucose máu sau ăn do ức chế glucagon, làm chậm 

trống dạ dày, tăng cảm giác no, tăng cường GLP. 

- Chỉ định: ĐTĐ typ 1 và typ 2. 

- Liều lượng và cách dùng: Pramlintid (Symlin dạng bút tiêm), tiêm dưới da 

30µg - 120 µg vào ngay trước các bữa ăn chính. 

- Tác dụng phụ: nôn, buồn nôn, chán ăn, đau đầu. 

3.1.7. Insulin 

- Chỉ định:  

+ ĐTĐ typ 1. 

+ ĐTĐ typ 2:  

• Thất bại với thuốc uống hạ ĐH. 

• Mất bù, mắc các bệnh cấp tính: Chấn thương, nhiễm khuẩn, nhồi máu cơ tim. 

• Cần kiểm soát Glucose máu tích cực. 

• Có chống chỉ định thuốc uống: Có bệnh gan, bệnh thận. 



 
 

 

• Khi ĐH quá cao: HbA1c > 9%, nhiễm toan ceton, tăng áp lực thẩm thấu.  

+ + ĐTĐ thai kỳ, ĐTĐ do viêm tụy mạn. 

Bảng 4. Các loại Insulin 

Các loại thuốc Insulin - Thời gian tác dụng 

Loại Insulin Tên 
Thời gian tác dụng 

Bắt đầu Đỉnh Kết thúc 

Rất nhanh 
Lispro, Aspart, 

Glulisin 
10-15 ph 1-2 h 4- 8 h 

Nhanh Actrapid 30 ph 2-4 h 6- 10h 

Bán chậm Insulartard, NPH 1h- 2h 6- 12h 12-18h 

Hỗn hợp Mixtard 30 ph 2 đỉnh 12-18h 

Nền 

Glargine, Detemir 2-4h Không có 20-26h. 

Degludec, 

Glargine U300 
30- 90ph Không có 42h 

- Liều Insulin ban đầu: 

+ ĐTĐ typ 1: 0,5- 1 đv/ kg. 

+ ĐTĐ typ 2: Bắt đầu bằng liều 0,3- 0,6 đv/ kg. Trung bình 0,4 đv. 

+ Liều ban đầu có thể cao hơn ở một số BN: Béo, đang có nhiễm khuẩn, ít 

hoạt động thể lực.  

+ Nên giảm liều cho những BN có suy thận, BN già… 

- Phác đồ tiêm Insulin: 2 mũi, 3 mũi, 4 mũi.  



 
 

 

3.2. Lựa chọn thuốc kiểm soát đường huyết cho người bệnh ĐTĐ típ 2 

 

Hình 2: Lược đồ lựa chọn thuốc và phương pháp điều trị ĐTĐ típ 2  



 
 

 

 

Hình 3: Sơ đồ điều trị với insulin 



 
 

 

3.3. Thay đổi lối sống 

Hay điều trị không dùng thuốc, bao gồm luyện tập thể lực, dinh dưỡng. 

3.3.1. Hoạt động thể lực 

Tăng hoạt động thể lực giúp làm cải thiện đường huyết, kiểm soát cân nặng 

và giảm nguy cơ bệnh tim mạch: 

- BN nên chọn hình thức hoạt động thể lực phù hợp mà có thể duy trì lâu dài. Đi 

bộ là hình thức vận động thuận tiện về thời gian và không tốn chi phí. 

- Đối với đái tháo đường típ 2, chương trình luyện tập thể lực được giám sát có 

hiệu quả cải thiện kiểm soát đường huyết, giảm nhu cầu thuốc uống đái tháo 

đường và insulin, giảm và duy trì cân nặng. 

- Nên tập thể dục 5 ngày mỗi tuần, tốt nhất là thể dục hết các ngày trong tuần. 

- Loại hình luyện tập thông dụng và dễ áp dụng nhất: đi bộ tổng cộng 150 phút 

mỗi tuần (hoặc 30 phút mỗi ngày), không nên ngưng luyện tập 2 ngày liên tiếp. 

- Mỗi tuần nên tập kháng lực 2-3 lần (kéo dây thun, nâng tạ). 

- Có thể thay thế bằng cách chia nhỏ thời gian tập thể dục trong ngày. Ví dụ: đi 

bộ sau 3 bữa ăn, mỗi lần 10-15 phút. 

- Những hoạt động tăng tiêu thụ năng lượng hàng ngày có lợi cho kiểm soát đái 

tháo đường: làm vườn, đi bộ lên cầu thang, lau nhà,… 

- Tránh ngồi kéo dài và mỗi 20 tới 30 phút nên đứng dậy đi lại. 

- Một số hình thức thể dục khác có lợi ích như thể dục dưới nước phù hợp với 

người bị thoái hoá khớp: bơi lội, đi bộ nhanh trong nước. 

3.3.2. Dinh dưỡng 

- Đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cân bằng cả về số lượng và chất lượng. 

- Không làm tăng đường huyết nhiều sau ăn, không làm hạ đường huyết xa bữa 

ăn. 

- Duy trì hoạt động thể lực bình thường. 

- Duy trì cân nặng hợp lý. 

- Không làm tăng các yếu tố nguy cơ như: tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa 

Lipid máu. 



 
 

 

- Không thay đổi quá nhanh và quá nhiều cơ cấu và khối lượng bữa ăn. 

- Đơn giản không quá đắt tiền. 

- Phù hợp với tập quán địa phương dân tộc [1]. 

VI. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Biến chứng cấp tính 

- Hôn mê nhiễm toan ceton: Là một biến chứng cấp tính xảy ra ở BN kiểm soát 

đường máu kém, gặp cả ở ĐTĐ típ 1 và 2, nhưng hay xảy ra trên BN ĐTĐ típ 

1 hơn.  

- Hôn mê tăng áp lực thẩm thấu: thường gặp ở BN ĐTĐ típ 2, người bệnh cao 

tuổi, với biểu hiện lâm sàng uống nhiều, khát nhiều, đái nhiều, suy giảm ý 

thức… Đây là biến chứng rất nặng, nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp 

thời, BN có thể tử vong nhanh chóng. 

- Tăng acid lactic: thường gặp ở người cao tuổi, dùng nhóm thuốc metformin. 

Chẩn đoán tăng acid lactic khi: Nồng độ lactat trong máu ≥ 5,0meQ/L, pH < 

7,35. 

- Hạ đường huyết: khi glucose máu < 3,8 mmol/L  

- Nguyên nhân: Bỏ bữa, điều trị sai thuốc, dự báo sai nhu cầu insulin, uống bia 

rượu, tập luyện quá sức, hoặc dùng các thuốc phối hợp (chẹn beta giao cảm, 

giãn mạch…). 

2. Biến chứng mạn tính  

2.1. Biến chứng mạch máu nhỏ 

2.1.1. Biến chứng thần kinh 

- Bệnh lý thần kinh do ĐTĐ là hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của tình trạng tăng 

glucose máu và hiện tượng thiếu máu liên quan đến sự tắc nghẽn của vi mạch 

cung cấp máu cho hệ thần kinh. 

- Các tổn thương thần kinh thường gặp: 

+ Viêm đa dây thần kinh ngoại vi (polyneuropathy) 

+ Viêm đơn dây thần kinh không đối xứng (mononeuropathy)  

+ Tổn thương thần kinh tự động 



 
 

 

+ Rối loạn thần kinh dinh dưỡng bàn chân  

2.1.2. Biến chứng thận 

Cơ chế tổn thương thận trong bệnh ĐTĐ phức tạp, trong đó hai yếu tố quan 

trọng là tăng glucose máu mạn tính và vấn đề huyết động của thận (tăng áp lực 

cầu thận) đóng vai trò chính gây nên một loạt các biến đổi trong cấu trúc thận 

2.1.3. Biến chứng mắt 

- Tổn thương võng mạc rất thường gặp bởi tình trạng tăng glucose máu kéo dài 

có thể dẫn đến giảm thị lực hoặc mù lòa (cải thiện khi glucose máu về bình 

thường)  

- Bệnh võng mạc ĐTĐ: Bệnh võng mạc không tăng sinh, bệnh võng mạc tiền 

tăng sinh và bệnh võng mạc tăng sinh. 

- Đục thủy tinh thể do ĐTĐ: Thể dưới vỏ và lão hóa. 

2.2. Biến chứng mạch máu lớn 

Là một nguyên nhân gây ra tử vong của ĐTĐ, nguyên nhân chủ yếu do vữa 

xơ động mạch. Biến chứng mạch máu lớn trong bệnh ĐTĐ gồm: 

- Tổn thương mạch máu não: có thể gây đột quỵ (xuất huyết não, nhồi máu não) 

- Tổn thương động mạch vành: có thể gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim 

- Tổn thương động mạch chi dưới: dẫn đến tắc mạch chi, từ đó gây loét và hoại 

tử, có thể dẫn tới cắt cụt chi [2]. 

VII. PHÒNG BỆNH 

- Phòng bệnh cấp 1: cho những người có nguy cơ cao mắc bệnh đái tháo đường 

(béo phì, THA, tiền sử gia đình có người bị đái tháo đường, rối loạn lipid máu, 

phụ nữ có tiền sử đẻ con to > 4 kg và < 2.5 kg. hút thuốc lá…) bằng chế độ ăn 

hợp lí, tăng cường vận động thể lực, khám và làm xét nghiệm máu định kỳ, làm 

nghiệm pháp dung nạp đường để chẩn đoán sớm đái tháo đường. 

- Phòng bệnh cấp 2: làm chậm tiến triển biến chứng cho những người đã mắc 

bệnh bằng tư vấn chế độ ăn hợp lí, tăng cường vận động thể lực, tuân thủ tốt 

chế độ điều trị.[3] 



 
 

 

VIII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Bệnh nhân có 1 hoặc nhiều triệu chứng như sau: mệt nhiều, khát nước nhiều, 

tiểu nhiều, đường máu tăng cao hoặc dao động khó kiểm soát....  

- Biến chứng cấp tính của đái tháo đường 

- Biến chứng mãn tính của đái tháo đường mức độ trung bình đến nặng hoặc 

khiến bệnh nhân khó chịu nhiều ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT Mã bệnh Tên bệnh 

1 E10 Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline type 1 

2 E10.0 Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (có hôn mê) 

3 E10.1 Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (có nhiễm toan ceton 

4 E10.2 Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (có biến chứng thận 

5 E10.3 Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (có biến chứng mắt 

6 E10.4 
Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (có biến chứng thần 

kinh) 

7 E10.5 
Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (có biến chứng mạch 

máu ngoại biên) 

8 E10.6 
Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (có biến chứng xác định 

khác) 

9 E10.7 Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (có đa biến chứng) 

10 E10.8 
Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (có biến chứng không 

xác định khác) 



 
 

 

11 E10.9 Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (chưa có biến chứng 

12 E11 Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline type 2 

13 E11.0 Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (có hôn mê) 

14 E11.1 
Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (có nhiễm toan 

ceton) 

15 E11.2 
Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (có biến chứng 

thận) 

16 E11.3 
Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (có biến chứng 

mắt) 

17 E11.4 
Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (có biến chứng 

thần kinh 

18 E11.5 
Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (có biến chứng 

mạch máu ngoại biên) 

19 E11.6 
Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (có biến chứng 

xác định khác) 

20 E11.7 
Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (có đa biến 

chứng) 

21 E11.9 
Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (chưa có biến 

chứng) 

22 E12 Bệnh đái tháo đường liên quan đến suy dinh dưỡng 

23 E13 Bệnh đái tháo đường xác định khác 

24 E14 Các thể loại đái tháo đường không xác định 

 

  



 
 

 

 

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ 

 

I. ĐỊNH NGHĨA  

- Đái tháo đường thai kỳ là ĐTĐ được chẩn đoán trong 3 tháng giữa hoặc 3 tháng 

cuối của thai kỳ và không có bằng chứng ĐTĐ típ 1, típ 2 trước đó [1]. 

- Nếu phụ nữ có thai 3 tháng đầu được phát hiện tăng glucose huyết: chẩn đoán 

là ĐTĐ chưa được chẩn đoán hoặc chưa được phát hiện và dùng tiêu chuẩn 

chẩn đoán ĐTĐ như ở người không có thai [1]. 

II. CHẨN ĐOÁN  

1. Tiêu chuẩn tầm soát và chẩn đoán trên thế giới  

1.1. Đối tượng tầm soát đái tháo đường trong thai kỳ 

- Hai mô hình tầm soát chính là tầm soát đại trà và tầm soát chọn lọc (hoặc 

- tầm soát đối tượng nguy cơ). Tầm soát đại trà có độ nhạy cao hơn, nhưng tốn 

kém,  

- tầm soát chọn lọc ít tốn kém hơn nhưng dễ bỏ sót bệnh [2]. 

- Các yếu tố nguy cơ được sử dụng trong tầm soát chọn lọc bao gồm 4 nhóm chủ 

yếu dưới đây: [2] 

+ Yếu tố thai phụ: lớn tuổi, nhiều con, béo phì trước khi có thai, tăng cân 

+ quá mức trong thai kỳ, hội chứng buồng trứng đa nang. 

+ Tiền sử ĐTĐ trong gia đình thế hệ thứ nhất. 

+ Tiền sử sản khoa: thai lưu, sinh con to, ĐTĐTK trong lần sinh trước. 

+ Các yếu tố trong thai kỳ: tăng huyết áp, đa thai. 

Mặc dù còn một vài vấn đề chưa được thống nhất, nhưng hầu như các tổ 

chức chuyên môn trên thế giới khuyến cáo nên tầm soát đại trà ĐTĐTK [2]. 

1.2. Thời điểm tầm soát thường quy 

- Nên tầm soát ĐTĐTK cho mọi thai phụ từ tuần thứ 24 - 28 của tuổi thai và thời 

điểm này được xem là thời điểm chuẩn, tốt nhất cho phát hiện bất thường 

chuyểnhóa carbohydrate trong thai kỳ [2]. 



 
 

 

- Khuyến cáo nhấn mạnh việc đánh giá nguy cơ của ĐTĐTK ngay lần khám thai 

đầu tiên cho những thai phụ có nguy cơ. Nếu là nhóm nguy cơ cao nên thực 

hiện nghiệm pháp tầm soát sớm và nếu nghiệm pháp âm tính sẽ lặp lại khi tuổi 

thai 24 - 28 tuần [2]. 

- Thực hiện Nghiệm pháp dung nạp 75 gram Glucose - 2 giờ. 

2. Phương pháp xét nghiệm và chẩn đoán đái tháo đường trong thai kỳ  

- Đối với phụ nữ có thai chưa được chẩn đoán ĐTĐ trước đây tại lần khám thai 

đầu tiên đối với những người có các yếu tố nguy cơ của ĐTĐ: thực hiện xét 

nghiệm chẩn đoán ĐTĐ, sử dụng các tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường tại 

điểm a, b, d dưới đây. 

- Tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường dựa vào 1 trong 4 tiêu chí sau đây: 

(a) Glucose huyết tương lúc đói ≥ 126 mg/dL (hay 7 mmol/L) hoặc: 

(b) Glucose huyết tương ở thời điểm sau 2 giờ làm nghiệm pháp dung nạp 

với 75g glucose bằng đường uống ≥ 200 mg/dL (hay 11,1 mmol/L) 

(c) HbA1c ≥ 6,5% (48 mmol/mol). Xét nghiệm HbA1c phải được thực hiện 

bằng phương pháp đã chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế. (Chẩn đoán đái 

tháo đường thai kỳ không sử dụng tiêu chuẩn này.  

(d) BN có triệu chứng kinh điển của tăng glucose huyết hoặc của cơn tăng 

glucose huyết cấp kèm mức glucose huyết tương bất kỳ ≥ 200 mg/dL (hay 

11,1 mmol/L). 

- Chẩn đoán xác định nếu có 2 kết quả trên ngưỡng chẩn đoán trong cùng 1 mẫu 

máu xét nghiệm hoặc ở 2 thời điểm khác nhau đối với tiêu chí a, b, hoặc c; 

riêng tiêu chí d: chỉ cần một lần xét nghiệm duy nhất [1]. 

Lưu ý:  

Glucose huyết đói được đo khi BN nhịn ăn (không uống nước ngọt, có thể 

uống nước lọc, nước đun sôi để nguội) ít nhất 8 giờ (thường phải nhịn đói qua 

đêm từ 8 -14 giờ). 

Nghiệm pháp dung nạp glucose bằng đường uống phải được thực hiện theo 

hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới: BN nhịn đói từ nửa đêm trước khi làm 



 
 

 

nghiệm pháp, dùng một lượng 75g glucose, hòa trong 250-300 mL nước, uống 

trong 5 phút; trong 3 ngày trước đó BN ăn khẩu phần có khoảng 150-200 gam 

carbohydrat mỗi ngày, không mắc các bệnh lý cấp tính và không sử dụng các 

thuốc làm tăng glucose huyết. Định lượng glucose huyết tương tĩnh mạch [1]. 

- Thực hiện xét nghiệm chẩn đoán ĐTĐ thai kỳ ở tuần thứ 24 đến 28 của thai kỳ 

đối với những thai phụ không được chẩn đoán đái tháo đường trước đó [1]. 

- Thực hiện xét nghiệm để chẩn đoán đái tháo đường thật sự (bền vững): ở phụ 

nữ có đái tháo đường thai kỳ, sau khi sinh từ 4 đến 12 tuần. Dùng nghiệm pháp 

dung nạp glucose đường uống và áp dụng các tiêu chuẩn chẩn đoán dành cho 

người trưởng thành không mang thai. Sử dụng các tiêu chuẩn chẩn đoán đái 

tháo đường tại điểm a, b, d của điểm 1.1 - Mục 1. Chẩn đoán (không áp dụng 

tiêu chuẩn về HbA1c) [1]. 

- Ở phụ nữ có tiền sử đái tháo đường thai kỳ nên thực hiện xét nghiệm phát hiện 

sớm ĐTĐ hay tiền ĐTĐ ít nhất mỗi 1- 3 năm một lần [1]. 

- Phụ nữ có tiền sử đái tháo đường thai kỳ, sau đó được phát hiện có tiền đái tháo 

đường: cần được điều trị can thiệp lối sống tích cực và metformin để phòng 

ngừa đái tháo đường [1]. 

3. Tầm soát và chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ  

Hiện tại ở Việt Nam có thể thực hiện phương pháp 1 bước như sau: 

- Thực hiện nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 75g (75-g OGTT): đo 

nồng độ glucose huyết tương lúc đói và tại thời điểm 1 giờ, 2 giờ, ở tuần thứ 

24 đến 28 của thai kỳ đối với những thai phụ không được chẩn đoán đái tháo 

đường trước đó. Nghiệm pháp dung nạp glucose bằng đường uống phải được 

thực hiện vào buổi sáng sau khi nhịn đói qua đêm ít nhất là 8 giờ [1]. 

- Chẩn đoán ĐTĐ thai kỳ khi bất kỳ giá trị glucose huyết thỏa mãn tiêu chuẩn 

sau đây: [1] 

Chẩn đoán ĐTĐTK khi có ít nhất 1 kết quả lớn hơn hoặc bằng mức sau 

Đường huyết lúc đói 5,1 mmol/l 92 mg/dl 

Đường huyết sau 1h 10,0 mmol/l 180 mg/dl 



 
 

 

Đường huyết sau 2h 8,5 mmol/l 153 mg/dl 

 

III. CẬN LÂM SÀNG  

Bảng 1: Xét nghiệm đối với người bệnh đái tháo đường [1] 

Tên xét nghiệm 
Lần 

đầu 
Tái khám 

Tổng phân tích tế bào 

máu ngoại vi 
X 3- 6 tháng, Tùy tình trạng người bệnh 

Glucose X Mỗi lần khám 

HbA1c X 
Mỗi 3 tháng hoặc khi nhập viện không có 

thông số tham khảo của những lần khám trước 

Ure X Xét nghiệm mỗi lần khám 

Creatinin, tính Egfr X 
Xét nghiệm lần khám đầu, làm lại mỗi năm 

hoặc theo yêu cầu lâm sàng. 

ALT X 
Xét nghiệm mỗi lần khám 

AST X 

Na+, K+, Ca++, Cl- 
Tùy tình trạng người bệnh 

GGT 

Albumin/Protein Tùy tình trạng người bệnh 

Acid uric X 
Tùy tình trạng người bệnh: Suy thận, gút mạn, 

viêm khớp… 

 CK, CKMB, BNP, 

Pro-BNP 
X Tùy tình trạng người bệnh 

Lipid máu X 1 - 2 tháng/lần, tùy tình trạng người bệnh 

Tổng phân tích nước 

tiểu 
X Mỗi lần khám 

MAU/creatinin niệu X 3- 6 tháng/lần 

Điện tim X 1 - 2 tháng/lần, tùy tình trạng người bệnh 

Siêu âm ổ bụng X Tùy tình trạng người bệnh và thai nhi 



 
 

 

Siêu âm tim, Doppler 

mạch 
X Tùy tình trạng người bệnh 

Khám răng hàm mặt X 3 - 6 tháng/lần, tùy tình trạng người bệnh 

Khám đáy mắt X 3 - 6 tháng/lần, tùy tình trạng người bệnh 

Chụp đáy mắt Theo chỉ định BS chuyên khoa 

Các xét nghiệm khác Tùy tình trạng người bệnh 

- Tần xuất tái khám: 

+ Giai đoạn mới phát hiện, đang điều chỉnh thuốc: tái khám 0,5-1 tháng/lần 

+ BN ổn định: khám định kỳ mỗi 1-2 tháng/lần 

- Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường các thời điểm trước ăn, sau ăn 1 

giờ, sau ăn 2 giờ hàng ngày để theo dõi, chỉnh chế độ điều trị cho bệnh nhân 

[1]. 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Mục tiêu điều trị đái tháo đường thai kỳ  

Mục đích của điều trị đái tháo đường thai kỳ (ĐTĐTK) là phòng tránh các 

tác động bất lợi của tăng đường huyết đối với mẹ và con trong thai kỳ cũng như 

về lâu dài sau khi mẹ sinh con, đồng thời vẫn đảm bảo được sự tăng trưởng và sự 

phát triển bình thường của thai [3]. 

Bảng 2: Các mục tiêu đường huyết trong thai kỳ 

Chỉ số Mục tiêu2 3 

HbA1c < 6% 

Đường huyết đói < 95 mg/dL (5,3 mmol/L), VÀ 

Đường huyết sau ăn  

- Đường huyết sau ăn 01 giờ < 140 mg/dL (7,8 mmol/L), HOẶC 

- Đường huyết sau ăn 02 giờ < 120 mg/dL (6,7 mmol/L) 

1.1. Đối với ĐTĐTK 

Đường huyết ở các thời điểm khác nhau trong ngày là chỉ số quan trọng, giúp 

đánh giá sớm kết quả điều trị và thời điểm đường huyết chưa đạt mục tiêu để điều 



 
 

 

chỉnh điều trị cho phù hợp. Chỉ số HbA1c có giá trị thứ yếu vì thời gian từ khi 

chẩn đoán ĐTĐTK đến khi thai phụ sinh chỉ từ 3 - 4 tháng [3]. 

1.2. Đối với ĐTĐ có từ trước mang thai 

Cả đường huyết và HbA1c đều có giá trị để đánh giá tình trạng kiểm soát 

đường huyết. Đặc biệt cần đảm bảo mức HbA1c <6,5% trước mang thai để đảm 

bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi [3]. 

1.3. HbA1c được đo mỗi lần một tháng 

Lý tưởng nhất, mục tiêu A1C trong thai kỳ là, 6% (42 mmol / mol) mà không 

cần bị hạ đường huyết đáng kể, nhưng mục tiêu có thể được nới lỏng khoảng 7% 

(53mmol / mol) nếu cần để ngăn ngừa hạ đường huyết [3]. 

Có thể đặc mục tiêu chặt chẽ hơn mà không bị Hạ đường huyết, đặc biệt khi 

thai to so với tuổi thai, vòng bụng thai nhi lớn [3]. 

Đường huyết cần được đo vào lúc đói trước ăn sáng và sau 3 bữa ăn. Có thể 

chọn glucose huyết sau ăn 1 hoặc 2 giờ tùy theo sự thuận tiện của BN. Glucose 

huyết trước bữa ăn kế tiếp có thể cần theo dõi thêm ở BN có tiêm insulin nhanh 

trước bữa ăn. Nếu glucose đạt mục tiêu ổn định, có thể giảm bớt số lần đo glucose 

máu [3]. 

2. Điều trị đối với ĐTĐTK  

2.1. Chế độ ăn và luyện tập 

- 80-90% thai phụ bị ĐTĐTK có thể kiểm soát đường huyết bằng chế độ ăn và 

luyện tập [1]. 

- Cần tránh tăng cân quá mức trong thời kỳ mang thai đối với phụ nữ ĐTĐ thai 

kỳ. Sự tăng cân khi mang thai phụ thuộc vào chỉ số BMI trước khi mang thai: 

+ Tăng 12,5- 18 kg đối với phụ nữ nhẹ cân (BMI <18,5 kg / m2) 

+ Tăng 11,5- 16 kg đối với cân nặng bình thường (BMI 18,5- 24,9 kg / m2) 

+ Tăng 7- 11,5 kg đối với người thừa cân (BMI 25- 29,9 kg / m2) 

+ Tăng 5- 9 kg đối với người béo phì (BMI ≥30,0 kg / m2) 

- Hoạt động thể lực giúp cải thiện kiểm soát đường huyết ở phụ nữ GDM. 

Thường được chấp nhận với khuyến nghị là tập thể dục đều đặn hàng ngày 



 
 

 

cường độ vừa phải (đi bộ 30 phút / ngày hoặc hơn — nếu không có chống chỉ 

định sản khoa). 

2.2. Chỉ định điều trị Insulin 

- Ở Việt Nam cũng như hầu hết các nơi khác trên thế giới insulin là duy nhất 

được chính thức chấp thuận cho điều trị tăng đường huyết ở phụ nữ mang thai 

mắc ĐTĐ [3]. 

- Các chế phẩm insulin được chấp thuận gồm tất cả các insulin người (insulin tác 

dụng ngắn, insulin tác dụng trung gian - NPH và insulin trộn), các insulin 

analog tác dụng nhanh aspart và lispro (và các insulin trộn tương ứng aspart + 

aspart protamin, lispro + lispro protamin), insulin tác dụng kéo dài levemir [3]. 

+ Insulin là thuốc được ưu tiên sử dụng để kiểm soát đái tháo đường típ 1 và 

típ 2 trong thai kỳ [1]. 

+ Chế độ tiêm insulin nhiều mũi trong ngày hoặc bơm truyền insulin dưới da 

liên tục đều có thể được sử dụng [1]. 

+ Insulin được chỉ định ngay sau khi thay đổi lối sống và chế độ dinh dưỡng 

trong 1 - 2 tuần khi có trên 20% kết quả đường huyết đạt được mục tiêu 

đường huyết [1]. 

Bảng 2: Các loại insulin được chỉ định sử dụng theo phân loại thai kỳ 

Insulin analog tác dụng 

nhanh 

Aspart B 

Lispro B 

Glulisine C 

Insulin analog tác dụng 

kéo dài 

Detemir B 

Glargine 

Degludec 

Không có dữ liệu trên phụ nữ mang 

thai 

2.3. Chế độ và liều insulin [3] 

- Chế độ và liều insulin cần được căn cứ vào đặc điểm (thời điểm tăng) và mức 

tăng đường huyết, tình trạng kháng insulin. 

- Nếu chỉ có tăng đường huyết lúc đói buổi sáng: Chỉ dùng insulin nền (NPH 

hoặc detemir) với liều ban đầu 0,05- 0,1 IU/kg/ngày hoặc 2-3 UI Insulin tùy 



 
 

 

theo mức độ tăng đường huyết, tăng liều 1 - 2 IU mỗi 2 - 3 ngày cho đến khi 

đạt mục tiêu. 

- Nếu chỉ tăng đường huyết sau bữa ăn: Chỉ dùng insulin nhanh (nhanh người, 

aspart, lispro) trước các bữa ăn nào có tăng đường huyết sau bữa ăn (1 - 3 

mũi/ngày). Liều khởi đầu 0,05 - 0,1 IU/kg/bữa ăn hoặc 2 - 3 UI Insulin (tùy 

mức đường huyết và kháng insulin), điều chỉnh tăng 1 - 2 IU mỗi 2 - 3 ngày 

cho đến khi đạt mục tiêu. 

- Nếu có tăng cả đường huyết lúc đói buổi sáng và sau bữa ăn: phối hợp insulin 

nền - insulin nhanh vào bữa ăn như trên. 

- Nếu có hạ đường huyết cần tìm nguyên nhân và xử lý nếu có. Nếu không có 

nguyên nhân rõ ràng, giảm 15-20% liều insulin liên quan hạ đường huyết. 

3. Điều trị insulin với các thể ĐTĐ khác được phát hiện khi mang thai  

3.1. Các thể ĐTĐ khác được phát hiện khi mang thai [3] 

- ĐTĐ mang thai (Diabetes in pregnancy) được chẩn đoán theo tiêu chuẩn của 

WHO với glucose huyết tương lúc đói ≥ 7 mmol/L (126 mg/dL); và/hoặc 

glucose huyết tương 2 giờ sau uống 75g glucose ≥ 11,1 mmol/L) 

- ĐTĐ không được chẩn đoán trước mang thai (chủ yếu là ĐTĐ típ 2) có glucose 

huyết đạt ngưỡng chẩn đoán ĐTĐ ngoài thai kỳ. 

3.2. Điều trị insulin  

- Các thể ĐTĐ này cần được điều trị insulin ngay sau khi chẩn đoán [1]. 

- Thường phải dùng chế độ insulin nền - bữa ăn ngoại trừ một số ít các trường 

hợp chỉ có tăng đường huyết sau ăn thì chỉ dùng insulin nhanh trước các bữa 

ăn như điều trị ĐTĐTK [1]. 

- Tổng liều khởi đầu: 0,2 - 0,5 IU/kg/ngày, tùy mức độ tăng đường huyết và 

kháng insulin. Trong 3 tháng đầu thai kỳ liều 0,7 đơn vị / kg / ngày, trong khi 

3 tháng giữa thai kỳ liều 0,8 đơn vị / kg / ngày và trong 3 tháng cuối thai kỳ 

liều Insulin là 0,9- 1,0 đơn vị / kg / ngày. Tuy nhiên liều này không nhất thiết 

phải phù hợp với tất cả các thai phụ có ĐTĐ [1]. 

- Phân bố: [1] 



 
 

 

+ Insulin nền chiếm 40-50% tổng liều, chia 1 - 2 lần/ngày 

+ Insulin bữa ăn chiếm 50 - 60% tổng liều, chia làm 3 trước 3 bữa ăn chính. 

- e) Chỉnh liều insulin nền: căn cứ đường huyết lúc đói buổi sáng; tăng 2 - 3 IU 

mỗi 2 - 3 ngày cho đến khi đạt mục tiêu. 

- f) Chỉnh liều insulin bữa ăn: căn cứ đường huyết sau bữa ăn; tăng 1 - 2 IU mỗi 

2 - 3 ngày cho đến khi đạt mục tiêu. 

- g) Nếu có hạ đường huyết cần tìm nguyên nhân và xử lý nếu có. Nếu không có 

nguyên nhân rõ ràng, giảm 15-20% liều insulin liên quan hạ đường huyết. 

3.3. Sử dụng Insulin nếu có chỉ định mổ lấy thai  

- Ngày trước phẫu thuật: dùng Insulin tối hôm trước phẫu thuật (Insulin nền) 

bình thường (nếu có) [2]. 

- Ngày mổ: nhịn ăn từ 0 giờ, thử glucose huyết tương đói, ngưng mũi Insulin cữ 

sang (Insulin tác dụng nhanh, ngắn). Trường hợp dùng Insulin trộn, hỗn hợp 

thì giảm 1/2 liều [2]. 

- Nên mổ trong buổi sáng ngày mổ, nếu 12 giờ chưa được mổ: thử glucose huyết 

tương mao mạch và xử trí tùy kết quả. Nếu có dấu hiệu của hạ glucose huyết 

tương thì xử trí phù hợp [2]. 

3.4. Khuyến cáo đo đường máu mao mạch cho bệnh nhân đái tháo đường 

thai kỳ [1] 

- Những BN điều trị bằng chế độ ăn: nên đo đường huyết 1 - 2 lần/ngày vào các 

thời điểm trước ăn sáng, và sau ăn các bữa sáng - trưa - tối. Ưu tiên đo đường 

huyết sau ăn 1h [1]. 

- Những BN điều trị insulin: nên đo đường huyết 6 lần/ngày vào trước và sau ăn 

3 bữa chính. Những BN điều trị insulin nhiều mũi hoặc nghén nhiều nên đo 

thêm đường huyết lúc đi ngủ hoặc nửa đêm [1]. 

- Chỉ định đo đường huyết liên tục (continuous glucose monitoring - CGM) cho 

những BN đái tháo đường: [1] 

- Thường xuyên hạ đường huyết (glucose <3,9 mmol/L) hoặc hạ đường huyết 

không có triệu chứng [1] 



 
 

 

- HbA1c cao ≥ 7,0% và đường huyết dao động nhiều 

- Muốn hạ HbA1c < 7,0% mà không gây hạ đường huyết (glucose < 3,9mmol/L) 

- Trước và trong khi mang thai, ĐTĐ thai kỳ 

- Bất kể BN nào có HbA1c ≥ 7,0% và có điều kiện sử dụng CGM 

- BN đang nằm viện điều trị vì bệnh cấp tính cần theo dõi sát đường huyết 

- Những BN có mong muốn quản lý bệnh ĐTĐ tốt hơn 

V. CÁC NGUY CƠ CỦA ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TRONG KHI CÓ THAI  

1. Các dị tật bẩm sinh cho thai nhi  

Đa số các dị tật bẩm sinh là nghiêm trọng và có ảnh hưởng đến cuộc sống 

của đứa trẻ hoặc đòi hỏi phải phẫu thuật lớn để sửa chữa. Các dị tật hay gặp là: vô 

sọ, nứt đốt sống, não úng thuỷ, các dị tật thần kinh khác, dị tật tim, thận, không 

có hậu môn [2]. 

2.Thai to 

Nhiều thai nhi của các bà mẹ có đường máu kiểm soát kém có trọng lượng 

to, do tích trữ nhiều mỡ, dài người và tăng các tỉ số bụng đầu hoặc ngực-đầu. 

Ngưỡng đường máu gây thai to ở thời điểm sau ăn là >7,2 mmol/l [2]. 

3. Đa ối 

Là tình trạng có quá nhiều nước ối (1000->3000ml) có thể gây khó chịu, đau 

nhiều trước khi đẻ, và thường kết hợp với thai to [2]. 

4. Thai chậm phát triển   

Thai của một số bà mẹ bị ĐTĐ có thể bị kém phát triển trong tử cung, liên 

quan đến sự kém tưới máu cho tử cung- rau thai [2] 

5. Thai chết lưu 

- Ngoài nguyên nhân do dị tật bẩm sinh, nguy cơ gia tăng do kiểm soát đường 

máu kém. Một số trường hợp chết thai có liên quan đến sản giật hoặc tiền sản 

giật.  

- Một yếu tố nguy cơ khác có thể là do sự kết hợp giữa tăng đường máu của thai 

nhi và tình trạng thiếu oxy dẫn tới nhiễm toan và rối loạn chuyển hoá cơ tim. 



 
 

 

Khi kiểm soát tốt đường máu của người mẹ có khả năng làm giảm rất nhiều 

nguy cơ bị thai chết lưu [2]. 

VI. ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG KHI ĐẺ  

1. Trong cuộc chuyển dạ [2] 

- Cần kiểm soát glucose huyết tương mẹ trong suốt cuộc chuyển dạ và sinh (tốt 

nhất dao động từ 60 - 100 mg/dl hay 3,3 - 5,6 mmol/l) [2]. 

- Theo dõi tim thai để phát hiện và xử trí kịp thời suy thai. 

- Sau sổ rau: Nếu đang dùng insulin phải cân nhắc giảm liều thích hợp vì sau khi 

lấy hết bánh rau, mất hiện tượng kháng insulin có thể gây hạ glucose máu. Theo 

dõi chặt chẽ nồng độ glucose huyết thanh để điều chỉnh thuốc chophù hợp [2]. 

- Theo dõi sát trẻ sơ sinh trong vòng 3 ngày đầu sau sinh để phát hiện và xử trí 

kịp thời các biến chứng như: hạ glucose huyết, hạ calci, đa hồng cầu, tăng 

bilirubin máu, hội chứng suy hô hấp cấp chu sinh, nhiễm khuẩn sơ sinh [2]. 

- Cho trẻ tiếp xúc da kề da với mẹ ít nhất ngày đầu sau si[2]nh, hướng dẫn sản 

phụ cho trẻ bú sớm ngay trong vòng 1 giờ đầu sau sinh. 

- Thực hiện da kề da ít nhất ngày đầu sau sinh. 

2. Theo dõi sau đẻ [2] 

- Nếu đang dùng Insulin, cần giảm liều. 

- Tư vấn về các biện pháp tránh thai như sử dụng bao cao su, dụng cụ tử cung, 

viên thuốc ngừa thai kết hợp hàm lượng thấp. 

- Cần thực hiện tầm soát sớm ĐTĐ týp 2 cho các phụ nữ có ĐTĐTK, sau sinh 4 

- 12 tuần: làm lại xét nghiệm 75 gram glucose uống - 2 giờ, nếu kết quả bình 

thường: tầm soát định kỳ 1 năm/lần, nếu kết quả xét nghiệm bất thường giới 

thiệu sản phụ khám chuyên khoa Nội tiết [2]. 

3. Một số nguy cơ ở trẻ sơ sinh 

3.1. Hội chứng suy hô hấp cấp 

Nguyên nhân có thể là do bất thường về sản xuất chất surfactan ở phổi hoặc 

do những biến đổi của mô liên kết dẫn tới giảm độ đàn hồi của phổi [2]. 



 
 

 

3.2. Hạ đường máu 

- Trẻ sơ sinh có thể bị hạ đường máu trong vòng 48 giờ đầu sau đẻ, khi đường 

máu <1,7mmol/l bất kể là được sinh ở tuần thứ bao nhiêu. 

- Triệu chứng: thường đứa trẻ bị hôn mê, ít gặp kích thích, có thể phối hợp với 

những cơn ngừng thở, tím tái, co giật. 

- Hạ đường máu có thể liên quan đến tăng nồng độ insulin máu ở đứa trẻ trong 

và sau đẻ. Con bà mẹ ĐTĐ cũng có thể bị giảm tiết catecolamin và glucagon, 

hạ đường huyết có thể do giảm sản xuất glucose ở gan. Phòng ngừa nên cho 

uống chai hoặc qua sonde dạ dày dung dịch glucose 10% pha sau đẻ khoảng 1 

giờ, nếu biện pháp này không thành công thì cho truyền tĩnh mạch dung dịch 

glucose. Thường hạ đường máu ở trẻ sơ sinh không để lại hậu quả lâu dài [2]. 

3.3. Một số rối loạn khác  

 Trẻ sơ sinh có thể bị hạ calci máu <1,75mmol/l, tăng bilirubin máu 

>15mg/dl, đa hồng cầu (hematocrite >70%), bú kém [2]. 

VII.  ĐIỀU TRỊ SAU ĐẺ 

1. Theo dõi sau đẻ 

- Tất cả các bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ sau đẻ và đái tháo đường ở phụ nữ 

có thai nên: [2] 

- Khuyến khích cho con bú. Khuyến cáo nên thay đổi lối sống để làm giảm đề 

kháng insulin, duy trì cân nặng bình thường. Tránh dùng các thuốc làm tăng đề 

kháng insulin nếu có thể như glucocorticoid, acid nicotinic. Nên đi khám ngay 

nếu thấy có triệu chứng của tăng đường máu như khát nước, tiểu nhiều [2]. 

- Sau đẻ 6-12 tuần tiến hành làm nghiệm pháp dung nạp glucose với 75 g trong 

2 giờ (áp dụng tiêu chuẩn chẩn đoán như người bình thường- tiêu chuẩn của 

WHO năm 2020) [2]. 

- Nếu kết quả bình thường sau 3 năm làm lại. 

- Nếu kết quả là rối loạn dung nạp glucose thì sau 1 năm làm lại. 

- Xét nghiệm glucose máu hàng năm, đặc biệt trước khi có thai lần sau. 

- Cần có các biện pháp tránh thai hậu sản [2]. 



 
 

 

2. Giáo dục bệnh nhân và người nhà về sử dụng insulin  

Giáo dục BN và người nhà về các nội dung sau:  

- Cách tự tiêm insulin tại nhà (dùng bút tiêm, ống tiêm)  

- Nhận biết và phòng tránh các yếu tố nguy cơ hạ Glucose máu. 

- Biết cách tự theo dõi glucose huyết tại nhà.  

- Biết xử trí sớm cơn hạ glucose máu. 

VIII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ 

- Bệnh nhân được chẩn đoán đái tháo đường và hiện đang có thai, hoặc bệnh 

nhân đái tháo đường thai kỳ.  

- Bệnh nhân có thai mắc đái tháo đường có đường máu dao động khó kiểm soát, 

hoặc hay có cơn hạ đường huyết.  

- Bệnh nhân thai kỳ có một trong các dấu hiện sau:  

+ Khát nước, uống nhiều 

+ Tiểu nhiều, sút cân. 

+ Glucose máu tăng   
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CÁC MÃ ICD CÓ THỂ ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN CHO 

PHỤ NỮ CÓ THAI CÓ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

STT MÃ ICD TÊN BỆNH 

1 O24 Đái tháo đường trong khi có thai; 

2 O24.0 Đái tháo đường sẵn có, lệ thuộc insulin; 

3 O24.1 Đái tháo đường sẵn có, không lệ thuộc insulin; 

4 O24.2 Đái tháo đường sẵn có liên quan đến thiếu dinh dưỡng; 

5 O24.3 Đái tháo đường sẵn có, chưa xác định rõ; 

6 O24.4 Đái tháo đường tăng lên trong khi có thai; 

7 O24.9 Đái tháo đường trong khi có thai, chưa xác định rõ; 

 

  



 
 

 

 

BỆNH LÝ BÀN CHÂN DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

 

I. KHÁI NIỆM 

Bàn chân đái tháo đường theo định nghĩa của WHO là nhiễm trùng, loét và/ 

phá hủy các mô sâu có kết hợp với những bất thường về thần kinh và các mức độ 

khác nhau về của bệnh mạch máu ngoại biên ở chi dưới [1]. 

Tổn thương chân ở người đái tháo đường là hậu quả của nhiều nguyên nhân 

như: tổn thương đa dây thần kinh, bệnh lý mạch máu, chấn thương và nhiễm trùng. 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Tổn thương bàn chân ở người bệnh đái tháo đường là hậu quả của: 

+ Bệnh đa dây thần kinh 

+ Bệnh lý mạch máu ngoại biên 

+ Nhiễm trùng cơ hội 

+ Chấn thương. 

+ Phối hợp các biến chứng kể trên (thường gặp) 

- Thông thường, những tổn thương thường bắt đầu ở bàn chân bị mất cảm giác, 

biến dạng và/hoặc thiếu máu do chúng dễ bị chấn thương, tạo chai, nhiễm trùng 

và hoại thư. Trong đa số người bệnh đái tháo đường có tổn thương bàn chân, 

cơ chế sinh lý bệnh ban đầu là sự mất cảm giác ở bàn chân do biến chứng bệnh 

đa dây thần kinh ngoại biên. Sự mất cảm giác thường (nhưng không phải luôn 

luôn) đi kèm với giảm cảm giác rung và mất phản xạ gân gót. Ngoài việc làm 

mất cảm giác, biến chứng thần kinh có thể khiến bàn chân biến dạng do co rút 

gân cơ, đưa đến giảm cử động các ngón chân, bất thường vùng chịu lực, tạo vết 

chai và biến dạng điển hình “ngón chân hình búa”. Biến chứng thần kinh cũng 

khiến giảm tiết mồ hôi và da bàn chân sẽ khô ráp, dẫn đến dày, nứt nẻ tạo điều 

kiện cho nhiễm trùng và loét. Có đến 50% biến chứng thần kinh do đái tháo 

đường không có triệu chứng và người bệnh có nguy cơ bị tổn thương bàn chân 

do mất cảm giác. Biểu hiện thường gặp nhất của biến chứng thần kinh do đái 



 
 

 

tháo đường là rối loạn chức năng của các sợi thần kinh ngoại biên cảm giác vận 

động hoặc tự chủ. 

- Biến chứng thần kinh cảm giác vận động có đặc điểm đối xứng, ban đầu xuất 

hiện ở ngọn chi. Triệu chứng thay đổi tùy thuộc vào loại sợi thần kinh cảm giác 

bị ảnh hưởng. 

- Triệu chứng thường gặp nhất là cảm giác châm chích, đau liên quan đến thần 

kinh sợi nhỏ. Sự mất cảm giác cũng có xảy ra ở bàn chân đang đau hoặc dị cảm. 

Sự xuất hiện và độ nặng của biến chứng thần kinh liên quan đến thời gian bị 

đái tháo đường và mức độ tăng đường huyết. Ở người bệnh đái tháo đường typ 

2, biến chứng thần kinh có thể xuất hiện lúc chẩn đoán. 

- Biến chứng thần kinh khớp (bàn chân Charcot) là một biến chứng thần kinh do 

đái tháo đường ít được chú ý, có thể gây ra biến dạng và mất chức năng của 

bàn chân. Năm 1868, Jean Martin Charcot mô tả đầu tiên về bệnh lý này. Biến 

chứng xảy ra ngay cả khi tuần hoàn bàn chân bình thường. Đặc trưng của biến 

chứng này là sự mất liên kết, xáo trộn của các xương vùng dưới cẳng chân và 

bàn chân, đôi khi có thể làm nặng hơn bởi một chấn thương nhỏ. Phát hiện sớm 

và điều trị đúng cách có thể làm giảm đáng kể sự biến dạng vĩnh viễn. Sự xuất 

hiện cấp tính của một tổn thương bàn chân gây đau, thường là sau một chấn 

thương, có thể báo hiệu bệnh lý mạch máu ngoại biên tiềm ẩn. Mức độ bệnh và 

khả năng điều trị bằng can thiệp mạch máu sẽ tùy thuộc vào siêu âm Doppler 

và chụp mạch máu. Tuy nhiên, can thiệp phẫu thuật trên người bệnh đái tháo 

đường không phải lúc nào cũng hiệu quả do tổn thương mạch máu lan tỏa. 

Nhiễm trùng là một biến chứng thường gặp của loét bàn chân do nguyên nhân 

mạch máu hay thần kinh. Các nghiên cứu cho thấy tác nhân nhiễm trùng thường 

là hỗn hợp, với vi trùng gram dương chiếm ưu thế. 

- Các yếu tố nguy cơ dẫn đến đoạn chi thay đổi tùy theo nghiên cứu, thường là: 

+ Tình trạng kiểm soát đường huyết. 

+ Thời gian phát hiện đái tháo đường. 

+ Tuổi người bệnh. 



 
 

 

+ Bệnh lý thần kinh ngoại vi. 

+ Bệnh lý mạch máu ngoại biên [1]. [3] 

III. PHÂN LOẠI VÀ PHÂN CHIA GIAI ĐOẠN TỔN THƯƠNG BÀN 

CHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

1. Phân độ theo Wagner và Meggitt 

- Độ 0: Không có tổn thương, nhưng xuất hiện các yếu tố nguy cơ; ví dụ các tổn 

thương “chai”. Ở giai đoạn này người bệnh cần được các nhà chuyên khoa về 

bàn chân (chiropodist) khám và điều trị. Các tổn thương chai (callus) phải được 

loại bỏ. 

- Độ 1: Loét nông; tổn thương này hay xảy ra ở vị trí chịu áp lực tì đè lớn, thường 

gặp là ô mô út, ô mô cái và gót chân. 

- Độ 2: Loét sâu, có thể có nhiễm trùng tại chỗ, nhưng chưa có tổn thương xương; 

thường có kèm theo tổn thương thần kinh. 

- Độ 3: Người bệnh có viêm mô tế bào, đôi khi hình thành các ổ áp xe. Có thể có 

viêm xương. 

- Độ 4: Hoại tử ngón, phần trước của bàn chân hoặc ngón chân. Hậu quả của tổn 

thương này là sự kết hợp của bệnh lý thần kinh, mạch máu và chấn thương. 

- Độ 5: Hoại tử nặng (rộng và sâu) của bàn chân [1] [2]. 

2. Phân loại độ sâu- thiếu máu. 

 Phân loại này khắc phục được sự tách biệt giữa các hình thái tổn thương và 

tình trạng thiếu máu.  

2.1. Phân loại độ sâu 

- Độ 0: Bàn chân có yếu tố nguy cơ: Độ này không loại trừ các loét trước đã lành 

hoặc có bệnh lý thần kinh kèm theo những biến dạng có thể gây ra loét mới. 

- Độ 1: Loét nông không nhiễm trùng 

- Độ 2: Loét sâu, loét xâm lấn đến gân, cơ hoặc khớp (có hoặc không còn có 

nhiễm trùng nông) 

- Độ 3: Loét nặng, tổn thương xương, nhiễm trùng sâu (ví dụ viêm tủy xương 

hoặc áp xe) 



 
 

 

2.2. Phân loại thiếu máu 

A. Tổn thương nhưng không có thiếu máu. 

B. Tổn thương có thiếu máu nhưng không có hoại tử. 

C. Hoại tử cục bộ: Hoại tử cục bộ phần trước của bàn chân. 

D. Hoại tử toàn bộ. 

IV. CHẨN ĐOÁN BÀN CHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

Đây là khâu quan trọng nhất trong phòng và chăm sóc bàn chân của người 

mắc bệnh đái tháo đường. Bình thường người đái tháo đường hàng năm kiểm tra 

bàn chân từ 3 – 4 lần; trường hợp đã có nghi ngờ buộc phải kiểm tra kĩ hơn, thường 

xuyên hơn. Việc kiểm tra này bao gồm cả xem xét tới việc đi giày, tất, mặc quần 

lót (nhất là phụ nữ). 

1. Triệu chứng và dấu hiệu của bệnh lý bàn chân đái tháo đường 

 Các triệu chứng và dấu hiệu cảnh báo các vấn đề bàn chân đái tháo đường 

[1].[2] 

 Triệu chứng Dấu hiệu khi khám 

Mạch 

máu 

- Chân lạnh  

- Đau cách hồi ở bắp chân 

hoặc bàn chân  

- Đau khi nghỉ, đặc biệt về 

đêm.  

-Mất mạch mu chân, mạch khoeo hoặc 

mạch đùi.  

- Âm thổi vùng đùi  

- Lòng bàn chân nhợt khi nâng bàn chân 

lên và đỏ khi để thõng hai chân xuống.  

- Tăng thời gian đổ đầy mao mạch (> 3-4 

giây).  

- Da chân lạnh 

Thần 

kinh 

- Cảm giác: nóng rát, 

châm chích, đau, dị cảm, 

lạnh chân. 

- Triệu chứng ở bàn tay 

Vận động: yếu cơ (bàn 

chân rơi) 

-Cảm giác: khiếm khuyết cảm giác rung, 

sờ nông – sâu, đau và nhiệt độ, tăng cảm 

giác. 

- Hội chứng ống cổ tay: dị cảm, mất cảm 

giác vùng do thần kinh giữa chi phối. 

- Vận động: giảm hoặc mất cảm giác phản 



 
 

 

Tự động: giảm tiết mồ 

hôi. 

xạ gân sâu (gân gót Achilles, chày), yếu 

cơ, teo cơ. 

- Tự động: giảm hoặc không tiết mồ hôi. 

- Nóng và phù do tăng shunt động - tĩnh 

mạch. 

Cơ 

xương 

- Thay đổi hình dáng bàn 

chân cấp tính hoặc mạn 

tính, kèm phù và không có 

tiền sử chấn thương. 

- Yếu các cơ bàn tay 

-Vòm chân cao với ngón chân co quắp. 

- Bàn chân rơi. 

- Bàn chân bẹt (Rocker-bottom) 

- Bàn chân Charcot 

- Teo cơ 

Da  -Vết thương rất đau hoặc 

không đau. 

- Vết thương không lành 

hoặc lành chậm, hoại tử. 

- Thay đổi màu sắc da 

(xanh tím, đỏ) 

- Chân bong vảy, ngứa 

hoặc khô. 

- Nhiễm trùng nhiều lần 

-Da: khô bất thường. 

- Nhiễm nấm móng mạn tính. 

Tổn thương tạo sừng có thể kèm theo 

xuất huyết. 

- Loét thiểu dưỡng. 

- Lông: giảm hoặc mất. 

- Móng: thiểu dưỡng 

Nấm móng 

Móng quặp 

2. Khám lâm sàng 

Đánh giá bàn chân bao gồm: 

2.1. Hỏi tiền sử 

Người bệnh có bị các vấn đề bàn chân hoặc triệu chứng đau cách hồi hay không 

2.2. Khám toàn diện cả hai chân 

Tìm kiếm các dấu hiệu và triệu chứng báo hiệu có vấn đề bàn chân bao gồm: 

biến dạng, vết chai, vết loét. Quan sát thấy mất lông mu bàn chân và ngón chân. 

Da bóng, cơ bị teo. Có thể thấy các tổn thương thực thể như vết loét, nốt phỏng, 

cục chai chân, tình trạng móng hay biến dạng ngón chân, bàn chân. 

2.3. Khám kiểm tra mạch máu (mu chân, chày sau, đùi) 



 
 

 

2.4. Khám phản xạ và cảm giác ngón chân, bàn chân 

- Khám thần kinh sử dụng monofilament Semmes-Weinstein 5.07 (áp lực đè là 

10-g) và rung âm thoa 128-Hz. 

- Khám monofilament 

- Môi trường khám bệnh cần yên tĩnh và người bệnh ngồi thoải mái. 

- Yêu cần người bệnh nhắm mắt. 

- Đầu tiên sử dụng monofilament trên tay người bệnh để giúp họ nhận biết cảm 

giác. Người bệnh vẫn phải nhắm mắt. 

- Ba vị trí cần thực hiện: ngón cái, đầu đốt bàn ngón 1 và ngón 5 

- Đặt monofilament vuông góc với bề mặt da với lực đủ để filament gập góc 45 

độ; Khám trong khoảng 2 giây 

- Hỏi người bệnh có/không và vị trí cảm giác 

- Khám lặp lại hai lần ở một vị trí mỗi chân 

- Ghi lại kết quả dưới dạng tỷ lệ, ví dụ như 4/6 nghĩa là người bệnh cảm nhận 

đúng 4 lần trong 6 lần khám. 

- Trong quá trình khám, cần thử người bệnh. Nếu người bệnh trả lời có cho dù 

người khám không dùng filament, thì phải hủy kết quả khám, giải thích lại tầm 

quan trọng và khám lại toàn bộ. 

- Khám cảm giác về nhiệt [1]. 

3. Cận lâm sàng 

3.1. Xét nghiệm phục vụ chẩn đoán xác định 

3.1.1. Các xét nghiệm máu 

- Các xét nghiệm về tế bào máu: Tổng phân tích tế bào máu, tốc độ máu lắng. 

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

GPT, HbA1C, Cholesterol, Triglycerid, HDL- Cholesterol, LDL- Cholesterol. 

- Theo dõi đường máu mao mạch trong ngày. 

- Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu, MAU. 

- Vi sinh: phản ứng CRP. 

3.1.2. Chẩn đoán hình ảnh 



 
 

 

- Chụp Xquang cổ bàn chân: Mọi tổn thương loét của bàn chân người đái tháo 

đường đều phải chụp X quang để đánh giá tình trạng tổn thương của tủy xương, 

của xương kể cả nó có hay không có các dị vật ở bàn chân.  

- Các dị vật nhọn, sắc thường gây ra vết thương kèm theo nhiễm trùng. Trong 

trường hợp này việc lấy dịch tiết vết thương để tìm ra kháng sinh nhạy cảm 

nhất là cần thiết. 

- Mạch máu: siêu âm Doppler hệ mạch, ít nhất ở chi dưới. Nếu có điều kiện có 

thể chụp cắt lớp vi tính, MRI. 

- Điện tim thường 

3.2. Xét nghiệm phục vụ điều trị và biến chứng 

- Nhóm máu ABO, cấy vi khuẩn làm kháng sinh đồ. 

- Miễn dịch: HbsAg, HCV Ab, HIV Ab. 

- Đông máu: PT, APTT, Fibrinogen. 

- Siêu âm Doppler tim 

- Đo mật độ xương 2 vị trí 

- Chụp CLVT mạch máu chi dưới 

- Đánh giá lưu lượng tuần hoàn thông qua chỉ số ABI (cổ chân/ cánh tay) 

- ABI = Huyết áp cổ chân/ huyết áp cánh tay (mmHg) 

- Nếu ABI > 0,96: bình thường 

- 0,81- 0,95: bệnh lý mức độ nhẹ 

- 0,51-0,81: mức độ vừa 

- 0,31-0,51: mức độ vừa đến nặng 

- <0,31: mức độ nặng 

- Các thăm dò phục vụ cho điều trị và phục hồi chức năng. 

+ Đánh giá sự phân bố trọng lực nên bàn chân; từ đó giúp người bệnh chọn 

hoặc đóng giày dép cho phù hợp. 

+ Đánh giá mức độ tổn thương thần kinh [1] 



 
 

 

V. ĐIỀU TRỊ LOÉT BÀN CHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

Vấn đề điều trị bệnh lý bàn chân đái tháo đường cần sự tham gia của nhiều 

bác sĩ chuyên khoa (nội tiết, chỉnh hình, chăm sóc vết thương) tùy theo mức độ 

tổn thương của bàn chân. 

1. Nguyên tắc điều trị 

Điều trị tổng quát và điều trị tại chỗ (vết loét) [1]. 

2. Điều trị tổng quát 

- Kiểm soát tình trạng chuyển hóa tốt, đặc biệt là kiểm soát đường huyết chặt 

chẽ. 

- Đảm bảo tình trạng dinh dưỡng thích hợp. 

- Tránh thiếu máu. 

- Đảm bảo tưới máu tốt. 

- Kiểm soát nhiễm trùng. 

- Điều trị các bệnh phối hợp nếu có 

- Bổ sung vitamin và khoáng chất 

- Nâng cao thể trạng, truyền đạm, nếu có thiếu máu nặng truyền khối hồng cầu 

hoặc các thành phần khác của máu tùy thuộc vào từng người bệnh. 

3. Điều trị tại chỗ 

- Nguyên tắc: Bảo tồn tối đa. Nếu phải cắt cụt chi thì cắt ở mức thấp nhất có thể. 

Cắt lọc triệt để mô hoại tử. 

- Không có loét nhưng có các tổn thương nốt chai thì cần được loại bỏ. 

- Loét nông: loại bỏ tổn thương nốt chai để lộ loét nông. Chụp X-quang để 

xácđịnh tình trạng tổn thương xương (nếu có nhiễm trùng xương là sang độ 3). 

Những tổn thương nhỏ không nhiễm trùng có thể điều trị bằng dung dịch rửa 

vếtthương kháng khuẩn, thay băng mỗi ngày và cho bàn chân nghỉ ngơi. Điều 

trị tại chỗ nhiễm trùng nếu có. 

- Những vấn đề nghiêm trọng hơn như biến dạng bàn chân, nhiễm trùng, viêm 

xương cần đến khám bác sĩ chuyên khoa. 



 
 

 

- Nhiễm trùng bàn chân thường phải điều trị với kháng sinh đường tĩnh mạch, 

nằm nghỉ tại giường, kê cao chân và cắt lọc mô hoại tử. Giảm áp lực tì đè mặt 

lòng bàn chân bằng sử dụng nẹp bột hoặc những giày chuyên biệt giúp làm mau 

lành vết thương. 

- Vết loét bàn chân đái tháo đường rất khó lành. Cần sử dụng các tiến bộ trong 

kỹ thuật chăm sóc để làm mau lành vết thương. Sử dụng các băng gạc giữ ẩm 

vết thương, gạc có chứa Ag phóng thích chậm, Dermagraft - Vicryl phủ 

Fibroblast, Regranex - Gel tại chỗ với lượng nhỏ growth factors. Tương lai là 

các sản phẩm phát triển từ tế bào gốc, nuôi cấy da nhân tạo. Tùy theo mức độ 

vết thương có thể sử dụng các chế phẩm như yếu tố tăng trưởng thượng bì dạng 

xịt (Easyef) hay dạng tiêm trong và xung quanh vết loét (Heberprot –P) giúp 

nhanh lên mô hạt làm đầy vết loét nhanh. 

- Các yếu tố cản trở quá trình lành vết thương bao gồm: mạch máu bị vữa xơ, 

tăng độ nhớt máu; Thần kinh: mất cảm giác bàn chân, biến dạng bàn chân; 

Nhiễm trùng: cắt lọc mô hoại tử chưa đầy đủ, khả năng tưới máu giảm, tắc vi 

mạch, nhiễm nhiều vi khuẩn, viêm tủy xương… Hoặc các yếu tố cơ học như 

phù, chỗ loét bị tì đè khi đứng hoặc tình trạng dinh dưỡng kém. 

4. Chỉ tiêu cần theo dõi 

4.1. Triệu chứng và dấu hiệu 

- Tăng tiết dịch. 

- Đau tăng lên. 

- Đỏ tấy tăng dần. 

- Mùi hôi thối. 

- Viêm bạch huyết. 

- Hoại tử. 

- Nổi hạch bạch huyết liên quan. 

- Nhiệt độ tại chỗ và/hoặc nhiệt độ toàn thân tăng. 

4.2. Xét nghiệm cận lâm sàng 

- Tăng glucose máu. 



 
 

 

- Tăng bạch cầu hạt. 

- Siêu âm mạch hệ chi dưới: hẹp, tắc mạch. 

VI. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Những yếu tố báo hiệu tiên lượng xấu: 

1. Triệu chứng và dấu hiệu 

- Tăng tiết dịch. 

- Đau tăng lên. 

- Đỏ tấy tăng dần. 

- Mùi hôi thối. 

- Viêm bạch huyết. 

- Hoại tử. 

- Nổi hạch bạch huyết liên quan. 

- Nhiệt độ tại chỗ và/hoặc nhiệt độ toàn thân tăng. 

2. Xét nghiệm cận lâm sàng 

- Tăng glucose máu. 

- Tăng bạch cầu hạt. 

- Tăng tốc độ lắng máu. 

Người đái tháo đường tổn thương bàn chân kèm những dấu hiệu và triệu 

chứng trên buộc phải vào viện điều trị và theo dõi. 

VI. PHÒNG NGỪA 

1. Giáo dục chăm sóc bàn chân đúng cách 

1.1. Chăm sóc chân thường xuyên 

- Tự khám chân hàng ngày: tự kiểm tra chân tìm các dấu hiệu như bàn chân xung 

huyết đỏ, sưng nề, vết đứt, trày xước, nứt kẽ da, thâm tím, phồng rộp hoặc nóng.  

- Rửa chân hàng ngày: dùng nước ấm và xà phòng nhẹ. Chỉ thấm khô chân, nhất 

là các kẽ ngón chân, không được chà xát bằng khăn tắm thô ráp, không được 

ngâm chân. 

- Dầu sữa tắm: Thoa hàng ngày lên mu chân, lòng bàn chân và không thoa vào 

kẽ ngón chân. 



 
 

 

- Móng chân: với những móng chân bị dày sừng, biến dạng, nhân viên y tế nên 

cắt móng chân cho bệnh nhân và tương tự với bàn chân bị tê bì, dùng bấm móng 

tay cắt thẳng góc các móng và giũa nhẹ các cạnh móng. 

- Các vết chai và sẹo: không tự cắt các vết chai và sẹo khi không có nhân viên y 

tế. 

1.2. Tất chân 

Chọn loại tất vừa chân, sợi thoáng mát, không đi tất ống. 

1.3. Giày dép 

- Nên chọn mua giầy dép vào buổi chiều. 

- Thay đổi giày dép thường xuyên để giảm áp lực lên các vùng của bàn chân. 

- Giày dép phải rộng vừa đủ với chân, phải có đệm ở vùng tiếp xúc với trọng lực. 

2. Phòng bệnh 

- Phòng bệnh cấp I: Cho những người có nguy cơ cao mắc bệnh ĐTĐ: Béo phì, 

THA, tiền sử gia đình có người bị ĐTĐ, rối loạn lipid máu, phụ nữ có tiền sử 

đẻ con to > 4kg và < 2,5 kg, hút thuốc lá, tư vấn chế độ ăn hợp lý, tăng cường 

vận động thể lực, khám và làm xét nghiệm máu định kỳ. 

- Phòng bệnh cấp II: Phòng làm chậm tiến triển biến chứng, cho những người đã 

mắc bệnh bằng tư vấn chế độ ăn hợp lý, tăng cường vận động thể lực, tuân thủ 

tốt chế độ điều trị [1]. 

VII. CHỈ ĐỊNH NHẬP VIỆN 

Bệnh nhân có chỉ định nhập viện khi có triệu chứng của đái tháo đường kèm 

biến chứng: 

- Mệt nhiều, khát nhiều, tiểu nhiều, gầy sút cân. 

- Đường máu dao động khó kiểm soát. 

- Biến chứng bàn chân: chân sưng, đau cách hồi, loét chảy dịch, nhiễm trùng lâu 

liền, biến dạng bàn chân, đau tê bì chân tay… 

- Thay đổi phác đồ điều trị. 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

 

STT Mã 

bệnh 

Tên bệnh 

1  E10.4 
Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (Có biến chứng thần 

kinh) 

2  E10.5 
Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (Có biến chứng mạch 

máu ngoại vi) 

3  E10.6 
Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (Có biến chứng xác định 

khác) 

4  E10.7 Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (Có đa biến chứng) 

5  E10.8 
Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (Có biến chứng không 

xác định khác) 

6  E11.4 
Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng 

thần kinh) 

7  E11.5 
Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng 

mạch máu ngoại vi) 

8  E11.6 
Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng 

xác định khác) 

9  E11.7 
Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có đa biến 

chứng) 

10  E11.8 
Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng 

không xác định khác) 

11  E13.4 Bệnh đái tháo đường xác định khác (Có biến chứng thần kinh) 

12  E13.5 
Bệnh đái tháo đường xác định khác (Có biến chứng mạch máu 

ngoại vi) 

13  E13.6 
Bệnh đái tháo đường xác định khác (Có biến chứng xác định 

khác) 

14  E13.7 Bệnh đái tháo đường xác định khác (Có đa biến chứng) 



 
 

 

15  E14.4 
Các thể loại đái tháo đường không xác định (Có biến chứng thần 

kinh) 

16  E14.5 
Các thể loại đái tháo đường không xác định (Có biến chứng mạch 

máu ngoại vi) 

17  E14.6 Các thể loại đái tháo đường không xác định (Có biến chứng xác 

định khác) 

18  E14.7 Các thể loại đái tháo đường không xác định (Có đa biến chứng) 

19  L97 Loét chi dưới (chưa phân loại nơi khác) 

 

  



 
 

 

 

BIẾN CHỨNG TĂNG ÁP LỰC THẨM THẤU DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

 

I. KHÁI NIỆM 

- Tăng áp lực thẩm thấu (TALTT) là biến chứng chuyển hóa cấp tính thường xảy 

ra ở những bệnh nhân đái tháo đường do tình trạng đường huyết rất cao, mất 

nước nặng và không đi kèm nhiễm toan ceton.  [2] 

- Hôn mê tăng áp lực thẩm thấu do đái tháo đường đặc trưng bằng glucose máu 

≥600mg/dl, độ thẩm thấu tăng nhanh  ≥ 320mOsm/l và mất nước nhưng không 

nhiểm toan (pH >7,3 và HCO3.>18) [2]. 

II. NGUYÊN NHÂN  

- Tăng áp lực thẩm tháu là hậu quả của thiếu insulin (tuyệt đối hoặc tương đối) 

và tăng các hormone đối nghịch (như glucagon, cortisol, GH, catecholamine…) 

[3]. 

- Các yếu tố thúc đẩy sự xuất hiện của tăng áp lực thẩm thấu phổ biến là: [3] 

+ Không tuân thủ điều trị insulin  

+ Nhiễm trùng. 

+ Nhồi máu cơ tim 

+ Tai biến mạch não. 

+ Hoặc do dùng các thuốc như corticoid, lợi tiểu… 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định 

1.1.  Lâm sàng  

1.1.1. Giai đoạn khởi đầu 

- Thời gian bệnh tiềm tàng thường kéo dài so với nhiễm toan cetone có thể nhiều 

ngày, nhiều tuần [1]. 

- Tăng đường máu gây lợi niệu thẩm thấm có thời gian tiến triển nặng dần [1]. 

- Bệnh nhân có biểu hiện tăng Glucose máu: mệt nhiều, tiểu nhiều, khát nước, 

nhìn mờ…[1] 



 
 

 

- Biểu hiện lâm sàng của mất nước: yếu, mệt mỏi, chán ăn, khát nước, khô da 

niêm mạc, chuột rút, mạch nhanh, tụt huyết áp, rối loạn ý thức: bệnh nhân đi 

dần vào ngủ lịm, tiểu nhiều, kiệt sức, thay đổi sắc mặt [1]. 

1.1.2. Giai đoạn hôn mê tăng thẩm thấu 

- Mất nước toàn thể tầm trọng: 

+ Mất nước nội bào: Sụt cân, khô mặt lưỡi và trong má, mất chất nhờn ở hõm 

nách, tăng thân nhiệt (khác với giảm nhiệt độ trong nhiễm toan cétone) [1] 

+ Mất nước ngoại bào: Da nhăn, mắt quầng, hố mắt trũng, hiamr huyết áp, tiểu 

ít rồi vô niệu [1]. 

- Biểu hiện thần kinh: Khởi đầu bằng rối loạn ý thức dạng trầm cảm (45% bệnh 

nhân có ALTT = 350mOsm/l) đi dần vào hôn mê sâu. Thường bệnh nhân có 

tình trạng sững sờ. Các dấu thần kinh khu trú, co giật cơ (myoclonus), động 

kinh dạng Bravais – Jackson hoặc toàn thể. Yếu cơ liệt tứ chi [1]. 

- Cơn co giật là yếu tố nặng (do tăng thân nhiệt, bội nhiễm phối, tăng acide lactic) 

[1]. 

- Thân nhiệt giảm là dấu hiệu nặng hoặc do choáng nhiễm khuẩn [1]. 

- Dấu hiệu hô hấp: Khó thở dạng nhanh nông, ngắt quảng. Hội chứng suy hô hấp 

cấp hiếm gặp [1]. 

- Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn, đau bụng tương đối ít gặp trong khi đó bón và chán 

ăn thường gặp do liệt ruột và giảm nhu động dạ dày do đường máu cao, xuất 

huyết tiêu hóa (25%) [1]. 

- Tim mạch: Hạ huyết áp, tắc nghẽn mạch máu, thường gặp động mạch mạc treo, 

đông máu rải rác trong lòng mạc [1]. 

1.2. Cận lâm sàng [1] 

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (thayddooir khi nhiễm trùng…) [1] 

- Đông máu cơ bản: Thời gian prothrombin - PT (Tỷ lệ Prothrombin), Thời gian 

thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT), Định lượng Fibrinogen [1]. 



 
 

 

- Sinh hóa máu: Glucose, HbA1c, Ure, Creatinin, tính eGFR, ALT, AST, Na+, 

K+, Ca++, Cl-, GGT, Albumin/Protein, Lipid máu, Amylase, Lipase, Khí máu 

động mạch 

- Sinh hóa máu: ABI, CK, CKMB, BNP, Pro-BNP, Troponin- T: Tăng trong 

nguyên nhân tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim… 

- Acid uric máu (tùy tình trạng người bệnh: Suy thận, gút mạn, viêm khớp…) 

- Tổng phân tích nước tiểu 

- MAU/creatinin niệu  

- Điện tâm đồ: tìm nguyên nhân bệnh mạch vành  

- Siêu âm ổ bụng  

- Siêu âm tim, Siêu âm Doppler mạch  

- Xquang ngực thẳng 

- Chụp CLVT sọ não: tìm nguyên nhân (loại trừ bệnh mạch máu não)  

- Theo dõi đường máu mao mạch liên tục 

- Glucose máu> 33,3 mmol/l 

- Tăng áp lực thẩm thấu máu (Effective serum osmolarity) 

+ ALTT = 2 [Na+ (mEq) + K+ (mEq) +Glucose (mg%)/18 

+ ALTT≥ 320 mosm/kg nước: bệnh lý 

+ ALTT ≥ 350 mosm/kg nước: nặng 

+ Khoảng trống animo = [Na + _ (CL-+HCO3--) < 12. 

+ Đường máu ≥ 33mmol/L ((600mg/dl) 

+ Na + máu ≥ 150mmol/L  

+ Ure máu ≥ 16mmol/L  

+ Hematocrite tăng 

+ Protide máu tăng 

+ Cl tăng ≥ 119mmol/L  

+ K+ máu giảm hoặc bình thường 

+ Khí máu:  pH máu > 7,3, HCO3 ≥ 15mmol/L. 

- Xét nghiệm sinh học nước tiểu: 



 
 

 

+ Đường niệu ++++ 

+ Kêtôn niệu (+/-) 

+ Natri niệu giảm 

+ Kali niệu tăng 

- Thêm các xét nghiệm định hướng nguyên nhân tăng áp lực thẩm thâú: 

- Men Amylase, Lipase tăng trong viêm tụy  

- Tsh, Ft4. T3 máu theo dõi bệnh lý tuyến giáp 

- ACTH, Cortison máu khi theo dõi bệnh lý tuyến yên 

- 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. 

- Trong trường hợp người bệnh có nhiều bệnh phối hợp thì chỉ định xét nghiệm 

phối hợp theo phác đồ của bệnh đó. 

1.3. Chẩn đoán xác định [1] 

- Lâm sàng: Bệnh nhân ĐTĐ có biểu hiện mất nước và thần kinh như các triệu 

chứng nêu trên. 

- Cận lâm sàng: 

+ Glucose máu ≥ 600mg/dl (34 mmol/l) 

+ ALTT ≥ 320 mosm/l 

+ pH máu > 7,3                    

+ HCO3- > 15 mEq/l 

2. Chẩn đoán phân liệt 

- Hội chứng hỗn hợp: Tăng thẩm thấu và cétone, tăng thẩm thấu và toan Lactic 

cần được nghi ngờ khi ghi nhận có yếu tố lâm sàng (thở nhanh dạng Kussmaul) 

xác định bằng định lượng men beta hydroxybutyrate và lactate [1]. 

- Tăng đường huyết không tăng thẩm thấu với giảm Na + máu ở bệnh nhân bị 

suy thận thẩm phân phúc mạc: Ý thức còn, độ thẩm thấu huyết tương bình 

thường [1]. 

- Điều trị quá liều Insulin tạo điều kiện suy thận, hạ đường huyết nặng [1]. 



 
 

 

- Hôn mê tăng thẩm thấu không tăng đường máu: đái tháo nhạt hay do chứng 

không khát. Natri ≥ 300 mmol/l, độ thẩm thấu ≥ 420 mosmol/kg [1]. 

- Các hôn mê tăng thẩm thấu tăng Natri do chuyền huyết thanh ưu tương, 

Bicarbonate ưu tương, ăn nhiều muối. Trong các tình huống đó, tăng Natri là 

yếu tố tiên lượng xấu [1]. 

3. Biến chứng 

3.1. Phù não [2] 

- Các triệu chứng thường xuất hiện trong 12-24 giờ đầu điều trị. Biểu hiện lâm 

sàng sớm nhất là đau đầu, theo sau là rối loạn ý thức, nôn và các triệu chứng 

thần kinh như co giật, đái ỉa không tự chủ, giãn đồng tử, nhịp chậm và ngừng 

thở. Tỷ lệ tử vong là 20-40% [2]. 

- Điều trị: truyền nhanh mannitol (0,25-1g/kg) tốc độ 5-10 mL/kg/30 phút [2]. 

- Dự phòng bằng cách bù dịch từ từ, và nên truyền thêm glucose cùng với muối 

khi đường huyết giảm. Ở BN có tăng áp lực thẩm thấu nên duy trì đường huyết 

ở mức 250mg/dL (14 mmol/L) cho đến khi áp lực thẩm thấu máu về bình 

thường và BN tỉnh [2]. 

3.2. Các biến chứng khác [2] 

Rối loạn điện giải, hạ đường huyết, phù phổi do truyền dịch nhiều và nhanh 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Nguyên tắc 

- Điều trị đái tháo đường tăng đường huyết có tăng áp lực thẩm thấu tương theo 

thứ tự: bù dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải và insulin [1] 

- Nên sơ đồ hóa phác đồ điều trị và theo dõi điều trị theo từng BN [1] 

- Phát hiện sớm và điều trị đồng thời nguyên nhân gây mất bù cấp [1] 

- Giải thích cho BN và người nhà về phác đồ điều trị và tiên lượng (nếu có thể) 

[1] 

2. Bù dịch   

Bù dịch để điều chỉnh cả tình trạng giảm khối lượng tuần hoàn và tăng áp 

lực thẩm thấu, và làm giảm đường huyết. 



 
 

 

- Nên khởi đầu bằng muối đẳng trương (NaCl 0,9%). Nếu BN có nhiễm toan 

ketone kết hợp, điều trị cần truyền thêm đồng thời cả glucose và insulin [1]. 

- Tốc độ truyền tối ưu phụ thuộc tình trạng lâm sàng [2]. 

- Có shock giảm thể tích: Truyền càng nhanh càng tốt, tốt nhất qua catheter tĩnh 

mạch trung tâm [2]. 

- Có giảm thể tích tuần hoàn nhưng không có shock: truyền với tốc độ 15- 

20mL/kg/h trong những giờ đầu tiên, tối đa là < 50mL/kg trong giờ đầu tiên 

[2]. 

- Không có giảm thể tích tuần hoàn: truyền chậm hơn, tùy tình trạng lâm sàng 

[3]. 

- Sau 2-3 giờ, điều chỉnh tốc độ truyền dịch tùy theo tình trạng mất nước, điện 

giải đồ và thể tích nước tiểu. Loại dịch truyền phụ thuộc nồng độ Na “hiệu 

chỉnh” [3]: 

+ Nếu < 135 mmol/L: tiếp tục truyền NaCl 0,9% với tốc độ 250 - 500mL/h [3]. 

+ Nếu ≥ 135 mmol/L: chuyển sang truyền NaCl 0,45% với tốc độ 250 - 

500mL/h. Thời gian truyền dịch nhược trương phụ thuộc Na và Kali máu 

[3]. 

- g) Khi đường huyết xuống 250mg/dL (14,0 mmol/L) ở BN tăng áp lực thẩm thì 

cần truyền thêm glucose 5% [4]. 

- h) Đánh giá bù đủ dịch dựa vào theo dõi huyết động và xét nghiệm. Mục tiêu 

là điều chỉnh lượng dịch thiếu ước tính trong vòng 24h [4]. 

3. Bù Kali  

Tùy thuộc nồng độ Kali máu ban đầu. 

- Kali máu < 3,3 mmol/L: truyền tĩnh mạch kali chloride (KCl) 20-40 mmol/h, 

thường pha 20-40mmol trong 1L muối NaCl. Xét nghiệm kali máu hàng giờ 

[4]. 

- Kali máu từ 3,3 - 5,3 mmol/L: pha truyền KCl 20-30 mmol trong 1L muối NaCl 

và duy trì cho đến khi nồng độ kali máu lên đến 4-5 mmol/L [4]. 

- Kali máu > 5,3 mmol/L: tạm chưa bù Kali [4]. 



 
 

 

- Bù kali cần thận trọng khi có giảm chức năng thận và nước tiểu ít < 50mL/h 

[4]. 

4. Insulin  

Sử dụng insulin regular 

- Nên điều trị insulin regular tĩnh mạch cho tất cả những BN đái tháo đường có 

tăng áp lực thẩm thấu mức độ vừa đến nặng có kali máu ≥ 3,3 mmol/L. Nếu 

kali máu < 3,3 mmol/L nên bù dịch và kali trước khi điều trị insulin [4]. 

- Bắt đầu bằng tiêm tĩnh mạch 1 mũi insulin regular 0,1 UI/kg, sau đó truyền tĩnh 

mạch liên tục insulin regular 0,1UI/kg/h. Nếu đường huyết chỉ giảm < 50mg/dL 

trong giờ đầu thì có thể tăng (gấp đôi) liều mỗi giờ cho tới khi đường huyết 

giảm đến mức này [4]. 

- Khi đường huyết giảm xuống 200mg/dL (11 mmol/L) ở BN nhiễm toan ketone 

hay 250 mg/dL (14 mmol/L) ở BN tăng áp lực thẩm thấu thì chuyển sang truyền 

glucose 5% + NaCl 0,9% và đồng thời giảm tốc độ truyền insulin xuống 0,02 - 

0,05 UI/kg/h [4]. 

5. Điều trị các bệnh đi kèm hoặc các nguyên nhân thúc đẩy như viêm phổi, 

nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não, dự phòng tắc phế quản… và ngừng 

thuốc ức chế SGLT-2 (nếu có dùng) [4]. 

- Nhiễm khuẩn: xét dùng kháng sinh nhóm Betalactam, nhóm Cephalosporin, 

kháng sinh nhóm Quinolon… (kháng sinh theo kháng sinh đồ)  

- Nhồi máu cơ tim: thuốc chống đông, chống kết tập tiếu cẩu, giãn vành, hội chẩn 

chuyên khoa Nội tim mạch xét chỉ định can thiệp mạch vành 

- Tai biến mạch máu não: thuốc huyết áp, điều trị Lipid máu, hội chẩn theo 

chuyên khoa Thần kinh… 

6. Điều trị hỗ trợ [1] 

- Trụy mạch có thể dùng:  

+ Truyền plasma 

+ Thuốc vận mạch (sau khi đã bù dịch) dobutamine hoặc dopamine 

- Chống huyết khối: Dùng heparine với liều thấp. 



 
 

 

V. THEO DÕI 

1. Theo dõi chung 

- Các dấu hiệu sinh tồn 30 phút/ lần trong giờ đầu, 1h/ lần trong 4 giờ tiếp, và 2-

4 h/lần cho đến khi hết TALTT [1] 

- Xét nghiệm đường huyết mao mạch hàng giờ cho đến khi ổn định  [1] 

- Điện giải đồ, ure, creatinin và khí máu mỗi 2-4 giờ tùy theo tình trạng lâm sàng 

[1]. 

2. Tăng đường huyết cấp cứu được coi là khỏi nếu BN tỉnh, ăn được và: 

- Hết nhiễm toan ketone: đường huyết < 200mg/dL (11 mmol/L) và có ít nhất 

2/3 tiêu chuẩn: pH > 7,3, khoảng trống anion < 12 và bicarbonate ≥ 15 [1]. 

- Hết tăng áp lực thẩm thấu: áp lực thẩm thấu máu giảm xuống dưới 315 

mOsmol/kg [1]. 

3. Chuyển tiêm insulin dưới da 

- Chỉ định: BN đái tháo đường nhiễm toan ketone khi hết nhiễm toan và ăn được. 

Còn với BN đái tháo đường có tăng áp lực thẩm thấu thì có thể giảm liều insulin 

tĩnh mạch và chuyển tiêm insulin dưới da khi đường huyết xuống dưới 250/dL 

(14 mmol/L) [1]. 

- Cách tính liều insulin tiêm dưới da = 70% của tổng liều insulin truyền tĩnh mạch 

trong 24 giờ (lấy tổng liều insulin trong 6 giờ gần nhất nhân với 4). Nên tiêm 

[1]. Theo phác đồ nhiều mũi (basal - bolus), trong đó insulin nền chiếm khoảng 

40- 50% tổng liều [1]. 

- Thời gian thuận tiện nhất cho chuyển tiêm insulin nhanh dưới da là trước bữa 

ăn. Còn mũi tiêm insulin nền (NPH, glargine, detemir hoặc degludec) có thể 

(1) cùng với mũi tiêm insulin nhanh đầu tiên, hoặc (2) sớm hơn (ví dụ từ tối 

hôm trước) khi giảm liều insulin tĩnh mạch. Vẫn nên duy trì insulin truyền tĩnh 

mạch thêm 1 giờ sau khi tiêm mũi insulin nhanh đầu vì ngừng insulin ngay có 

thể khiến BN bị thiếu insulin cấp tính và đưa đến tăng đường huyết và/hoặc 

nhiễm toan ketone trở lại [1]. 



 
 

 

VI. TIÊN LƯỢNG  

- Tăng áp lực thẩm thấu do đái tháo đường là bệnh cảnh nặng đặc biệt càng nặng 

hơn ở bệnh nhân đái tháo đường thể 2. Tại các trung tâm có nhiều phương tiện 

hồi sức hiện đại tỷ lệ tử vong tương đối cao 20% so với toan cetone 1-2% [1]. 

- Vì thế ở bệnh nhân ĐTĐ cũng như những người có nguy cơ bệnh ĐTĐ việc 

phát hiện sớm biến chứng này cũng như hạn chế các yếu tố thuận lợi và yếu tố 

nặng góp phần cải thiện tiên lượng [1]. 

VI. PHÒNG BỆNH  

- Bệnh nhân ĐTĐ cần được điều trị đúng, hợp lí, đầy đủ. Bệnh phải dược theo 

dõi thường xuyên [3]. 

- Không tự ý bỏ thuốc, thay đổi phác đồ điều trị khi không có ý kiến của bác sỹ 

chuyên khoa [3]. 

- Phát hiện sớm, kịp thời các yếu tố nguy cơ gây mất bù như nhiễm trùng, tai 

biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim…[3]  

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ 

Khi bệnh nhân có các dấu hiệu khát nước, uống nhiều, tiểu nhiều, nghi ngờ 

biến chứng tăng áp lực thẩm thấu do đái tháo đường bệnh nhân phải nhập viện 

điều trị nội trú ngay. 
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CÁC MÃ ICD PHỤC VỤ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

TT Mã bệnh Tên bệnh 

1 E10 Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline type 1 

2 E10.0 Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (có hôn mê) 

3 E10.1 Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (có nhiễm toan 

ceton 

4 E10.2 Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (có biến chứng thận 

5 E10.3 Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (có biến chứng mắt 

6 E10.4 Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (có biến chứng thần 

kinh) 

7 E10.5 

 

Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (có biến chứng 

mạch máu ngoại biên) 

8 E10.6 Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (có biến chứng xác 

định khác) 

9 E10.7 Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (có đa biến chứng) 

10 E10.8 

 

Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (có biến chứng 

không xác định khác) 

11 E10.9 Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (chưa có biến 

chứng 

12 E11 Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline type 2 

13 E11.0 Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (có hôn mê) 

14 E11.1 Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (có nhiễm 

toan ceton) 

15 E11.2 Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (có biến 

chứng thận) 

16 E11.3 Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (có biến 

chứng mắt) 

17 E11.4 Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (có biến 

chứng thần kinh 



 
 

 

18 E11.5 

 

Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (có biến 

chứng mạch máu ngoại biên) 

19 E11.6 Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (có biến 

chứng xác định khác) 

20 E11.7 Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (có đa biến 

chứng) 

21 E11.9 Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (chưa có 

biến chứng) 

22 E12 Bệnh đái tháo đường liên quan đến suy dinh dưỡng 

23 E13 Bệnh đái tháo đường xác định khác 

24 E14 Các thể loại đái tháo đường không xác định 

25 E87.0 Tăng áp suất thẩm thấu và tăng natri máu 
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HÔN MÊ NHIỄM TOAN CETON DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

 

 

I. KHÁI NIỆM 

Hôn mê toan ceton là biến chứng cấp tính của bệnh ĐTĐ có nguy cơ tử vong 

cao. Việc tăng các hormon gây tăng đường huyết và thiếu hụt insulin làm tăng sản 

xuất glucose tại gan, giảm chuyển hóa glucose, ly giải lipid tăng tổng hợp thể 

ceton gây toan ceton. Hậu quả cuối cùng dẫn tới tình trạng lợi tiểu thẩm thấu gây 

mất nước và điện giải, toan chuyển hóa máu. Thường gặp hôn mê nhiễm toan 

ceton ở BN ĐTĐ typ1 [1]. 

II. NGUYÊN NHÂN  

- Nhiễm khuẩn 

- Bỏ thuốc hoặc dùng thuốc hạ đường huyết không đúng liều 

- Một số bệnh cấp tính: Nhổi máu cơ tim, nhồi máu phổi, viêm tụy cấp, tai biến 

mạch máu não, chấn thương, sau mổ….. 

- Sử dụng một số thuốc gây tăng đường huyết: corticoid, chẹn beta giao cảm, lợi 

tiểu… [1]. 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Triệu chứng lâm sàng 

- Triệu chứng lâm sàng tăng đường huyết: mệt, tiểu nhiều, khát nước, nhìn mờ 

- Triệu chứng lâm sàng toan chuyển hóa: nôn, buồn nôn, thở nhanh sâu 

(Kussmaul), hơi thở mùi táo thối… 

- Hơi thở có mùi acetone, gò má tái, thân nhiệt giảm (dấu Naunyn). Tần số hô 

hấp là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá tiến trình nhiễm toan (nếu 

không có bệnh lý phổi hoặc thiếu khí hỗn hợp). 

- Giai đoạn muộn hơn sự thở nhanh biến mất, do hậu quả toan quá nặng, ức chế 

trung tâm hô hấp ở hành não. 
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- Thần kinh:  

+ Rối loạn ý thức: bệnh nhân nằm yên, không cử động, tình trạng sững sờ, đờ 

đẫn, giảm trương lực, mất phản xạ gân xương, không có dấu thần kinh khu 

trú, đôi khi giãn đồng tử hai bên. 

+ Hôn mê là dấu hiệu nặng, nguy cơ tắc nghẽn khí- phế quản, trào ngược phế 

quản, vãy mục, thuyên tắc, huyết khối, viêm tuyến mang tai, nhiễm trùng 

đường tiểu do đặt sonde tiểu. 

- Triệu chứng lâm sàng mất nước: yếu, mệt mỏi, chán ăn, khát nước, khô da và 

niêm mạc, chuột rút, mạch nhanh, tụt huyết áp. Mất nước nặng: Trên lâm sàng 

cần phân biệt: 

+ Mất nước ngoại bào: da khô, nhăn, giữ lại nếp gấp, mắt quầng, hố mắt trũng, 

giảm huyết áp động mạch và tĩnh mạch trung tâm, vô niệu 

+ Mất nước nội bào:  khô phía mặt trong của má và mặt dưới lưỡi, biến mất 

chất nhờn ở hõm nách, khát, tăng thân nhiệt, giảm trương lực nhãn cầu. 

- Thân nhiệt: 

+ Thân nhiệt giảm gợi ý nhiễm toan nặng hoặc nhiễm trùng Gr(-) phối hợp. 

+ Thân nhiệt giảm có nguy cơ tử vong cao 30- 60% 

- Một số biểu hiện lâm sàng khác: 

+ Buồn nôn và nôn mửa gặp trong 50- 80 % 

+ Đau bụng gặp trong 30%, dễ chẩn đoán nhầm và làm nặng lên tình trạng rối 

loạn nước điện giải. 

1.2. Cận lâm sàng 

- Glucose máu tăng trên 13,9 mmol/L 

- Đường niệu: +++ 

- Cetone niệu tăng rất cao 

- pH máu < 7,2 

- Dự trữ kiềm < 15mmol/L. 

- Khoảng trống anion (Anion gap) tăng. 

- Anion gap = {Na+-(Cl-+HCO3-)} (bình thường = 8 – 14). 
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- Độ thẩm thấu huyết tương không ho hoặc tăng không đáng kể. 

- Triglycerides máu tăng (huyết tương trắng đục như sữa) 

- Rối loạn nước và điện giải.  

Tiêu chí chẩn đoán nhiển toan cetone (ADA) 

Glucose  ≥250mg/dl (13,9 mmol/L) 

pH   < 7.3 

HCO3   < 15 

Khoảng trống ion  tăng.  

2. Chẩn đoán phân biệt 

2.1. Nhiễm cetone ở người không bị ĐTĐ 

- Do nhịn đói, do rượu 

- toan lactic, suy thận mạn, do thuốc: salicylat, methanol, ethylene glicol, 

paraldehyd… 

2.2. Hôn mê ở bệnh nhân ĐTĐ không do nhiễm toan cetone 

- Hôn mê hạ đường máu: khởi phát đột ngột, dễ tiến nhanh kích thích, không mất 

nước, không khó thở, mặc dù có đường niệu và cetone âm tính. Cần kiểm tra 

đường máu trước khi dùng đường và sử dụng Glucagon. 

- Hôn mê tăng thẩm thấu: mất nước chủ yếu nội bào, đường máu cao nhưng 

cetone niệu âm tính, thở nhanh nông nhưng không khó thở dạng nhiễm toan 

[1]. 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Dịch truyền 

- Số lượng nước mất trong nhiễm toan ceton khoảng 5-6 lít. 

- Có thể tính toán số lượng nước mất như sau: 100ml/kg (5-10% trọng lượng cơ 

thể) hoặc 0,6 x PM x {1-140/Na+} 

- Cách bù 

+ Giờ đầu: NaCL (0,9%) với 1000-2000ml 

+ Giờ thứ 2 – 4: 750 – 1000ml/giờ. 

- Sử dụng NaCL 0,45% hoặc 0,9% tùy thuộc nồng độ Na+ máu tăng hay giảm. 
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- Lưu ý trong vòng 4 giờ đầu lượng dịch truyền tối đa không quá 50ml/kg. 

- Luôn theo dõi lượng nước tiểu trong quá trình điều trị để điều chỉnh dịch truyền. 

- Khi glucose huyết tương <13.5 mmol/l: giảm liều Insulin truyền tĩnh mạch 

xuống nửa liều đang truyền và truyền Glucose 5% duy trì nồng độ glucose máu 

8.3 – 11.1 mmol/l 

- Không nên bù dịch (nhất là dịch nhược trương) số lượng lớn và nhanh quá làm 

giảm áp lực thẩm thấu xuống > 3 mosmol/giờ 

- Khi huyết áp ổn định có thể có thể duy trì lượng dịch truyền 10-20 ml/kg/giờ 

trong vòng 1-2 giờ. 

- Trong trường hợp trụy mạch, ngay từ đầu có thể truyền máu, plasma, dung dịch 

có trọng lượng phân tử cao 

- Việc bù nước rất quan trọng nhằm tái lại tình trạng huyết động, đảm bảo chức 

năng thận, làm giảm đường máu, giảm áp thẩm thấu, tăng thải glucose trong 

nước tiểu và làm giảm nồng độ các hormon chống điều hòa. 

2. Insulin liệu pháp 

- Insulin là thuốc cơ bản trong điều trị dựa trên các tác dụng như sau: 

+ Ức chế thoái biến Lipide và cung cấp số lượng acide béo tự do. 

+ Ức chế phóng thích các acide amin và kích thích sử dụng glucose ở ngoại vi. 

+ Làm giảm nồng độ Glucagon và ức chế tác dụng Glucagon tại gan ức chế 

sinh cetone. 

+ Gia tăng đưa Kali và glucose vào nội bào. 

- Insulin sử dụng bắt buộc phải là loại thường hoặc nhanh. Tuy nhiên Lispro và 

Aspart (NovoLog) Insulin rất đắt và không tác dụng nhanh hơn insulin thường 

khi dùng đường tĩnh mạch. 

- Không được dùng Insulin bán chậm hoặc chậm trong điều trị nhiễm toan 

cetone. 

- Đường sử dụng phải là truyền liên tục hoặc tĩnh mạch hơn là tiêm bắp, khuyến 

cáo tiêm dưới da, nhất là khi mất nước và mất muối ảnh hưởng đến hấp thụ và 

làm chậm tác dụng Insulin. 
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- Liệu lượng Insulin hiện chưa thống nhất, nhưng thận trọng sử dụng khí nồng 

độ Kali dưới 3,3mmol/l. 

- Liều đầu tiên 0,15UI/kg (10-15UI). 

- Liều tiếp theo 0,1 UI/kg/giờ (7-10UI). 

- Trẻ em liều 0,1 UI/kg/giờ không cần liều đầu tiên. 

- Trong những giờ đầu tiên nên dùng Insulin bằng đường tĩnh mạch sau đó tùy 

mức độ glucose máu có thể chuyển sang tiêm bắp hoặc tiêm dưới da. 

- Thời gian bán hủy Insulin khi dùng đường tĩnh mạch trong vòng 10 phút vì vậy 

tiếp tục truyền tích mạch ít nhất 1 giờ sau khi đã tiêm dưới da trước đó. 

- Liều Insulin có hiệu quả khi nồng độ glucose sẽ làm giảm từ 50-70mg% mỗi 

giờ, nếu dưới trị số này cần chú ý đến bù dịch trước khi tăng liều Insulin. 

- Liều Insulin cần được tăng pH hoặc cetone không cải thiện sau 3 giờ điều trị. 

- Không nên để đường máu giảm nhanh dưới 205mg% (14mmol/l) trong những 

giờ đầu tiên điều trị. 

- Khi đường máu dưới 250mg% cần giảm liều Insulin hoặc chuyển sang TB hoặc 

tiêm dưới da nhằm duy trì glucose máu 150-200mg% cho đến khi rối loạn 

chuyển hóa cải thiện. 

- Điều quan trọng là không được ngưng hoặc chậm chỉ định Insulin khi mà vẫn 

còn cetone niệu, để tránh nhiễm toan tái phát. 

3. Kali 

- Kali máu là chất điện giải quan trọng và biến đổi nhanh trong nhiễm toan cetone 

thường có khuynh hướng giảm. Vì vậy việc cung cấp kali là cần thiết và cần 

phải bù sớm ngay khi nồng độ kali vẫn còn bình thường hay hơi cao trong 

nhiễm toan, lượng K mất đi thường từ 3-5mmol/kg, có thể đạt đến 10 mmol/kg. 

- Nhiều tác giả đề nghị bù ngay từ đầu nếu nồng độ Kali dưới 5mmol/l và duy trì 

nồng độ Kali từ 4-5mmol/l. 

- Nếu Kali dưới 3,3 phải bù Kali trước khi sử dụng Insulin. 

- Cần phải dựa vào điện tâm đồ (chuyển đạo V4 và V5) và nồng độ kali máu để 

điều chỉnh cho hợp lý và an toàn. 
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- Thực tế lâm sàng. 

- Nếu Kali máu > 5 mmol/l: không cần truyền Kali (chú ý sau điều trị 4 giờ). 

- Nếu Kali từ 4-5 mmol/l dùng 20mEq/l của dịch thay thế. 

- Nếu Kali từ 3 – 4mmol/l dùng 30-40mEq/l của dịch thay thế. 

- Nếu Kali dưới 3mmol/l dùng 40-60mEq/l của dịch thay thế. 

- Lượng Kali bù nên phối hợp 2/3 KCL và 1/3 K2PO4 để tránh thừa chlorure và 

thiếu phosphate. 

4. Bicarbonate 

- Hội ĐTĐ Mỹ, Hội Nội Tiết Nhi Khoa Mỹ và Hiệp Hội Nội Tiết châu Âu thống 

nhất chỉ dùng Bicarbonate khi pH < 7,00 và lượng NaHCO3 – kèm Kali hòa 

400 ml nước cất vô trùng truyền trong 2 giờ. 

- Nếu pH từ 6,9 – 7 dùng 50 mmol NaHC03 – hòa 200 ml nước cất vô trùng 

truyền trong 1 giờ. 

- Lưu ý Bicarbonate không thể kiểm soát đường huyết và tình trạng rối loại ý 

thức của bệnh nhân ngay cả nhiểm toan, ngược lại sẽ làm gia tăng sản xuất 

cetone tại gan, kéo dài thanh thanh thải cetone và lactate và tăng nhu cầu kali. 

Ngoài ra kiềm hóa gây giảm lưu lượng máu não, tăng ái lực Hb với oxygen làm 

thiếu oxy tổ chức, ngoài ra còn gây giảm kali và phosphate huyết tương. Vì vậy 

sử dụng kết sức thận trọng, thường không sử dụng tức thời, đôi lúc nguy hiểm 

với bệnh nhân bị giảm kali máu, nhất là làm nhiễm toan đảo ngược nặng trong 

dịch não tủy gây tổn thương hệ thần kinh. 

5. Điều trị nguyên nhân (nếu có) 

6. Theo dõi điều trị  

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn 30 phút/lần trong giờ đầu, 1 giờ/lần trong 4 giờ 

tiếp theo và 2-4 giờ/lần cho đến khi hết toan ceton. 

- Đường máu mao mạch nên được kiểm tra 1-2 giờ/lần để điều chỉnh tốc độ 

truyền insulin. 

- Điện giải đồ, chức năng thận (ure, creatinin), khí máu, ceton máu và niệu, 

ALTT máu nên được theo dõi mỗi 4 giờ/lần cho đến khi bệnh nhân ổn định [1]. 
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V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Các biến chứng không do điều trị 

- Choáng (sốc) 

- Nhiếm acid lactic 

- Suy thận 

- Lấp tắc mạch 

- Nhiễm trùng 

- Suy hô hấp cấp 

2. Các biến chứng liên quan đến điều trị  

- Phù phổi cấp 

- Hạ đường huyết 

- Hạ kali huyết 

- Phù não 

- Tái nhiễm toan ceton [2] 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Bệnh đái tháo đường cần được điều trị đúng, hợp lí và đầy đủ. Bệnh phải được 

theo dõi thường xuyên. 

- Không được tự ý bỏ thuốc, thay đổi phác đồ điều trị nếu không có ý kiến bác sĩ 

chuyên khoa. 

- Phát hiện sớm và kịp thời các yếu tố gây mất bù như nhiễm trùng, tai biến mạch 

máu não, nhồi máu cơ tim…[3] 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Tất cả bệnh nhân có nhiễm toan ceton do đái tháo đường phải nhập viện điều 

trị  

                          TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Hội nội tiết và đái tháo đường Việt Nam. Khuyến cáo nhiễm toan ceton. 

Htpps: //Vade.org.vn 

2. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, 2011. Biến chứng nhiễm 

toan ceton. Nhà xuất bản Y học, Việt Nam, 417. 
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3. Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đường, 2018. Nhiễm 

toan ceton. Nhà xuất bản Y học, Việt Nam, 319- 345. 
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BIẾN CHỨNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN 

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

 

I. KHÁI NIỆM 

- Hạ đường máu là hậu quả của tình trạng mất cân bằng giữa hai quá trình cung 

cấp và tiêu thụ glucose trong máu (hệ tuần hoàn). 

- Triệu chứng hạ glucose máu thường xảy ra khi lượng glucose huyết tương còn 

khoảng 2,7 - 3,3 mmol/l. Nếu glucose huyết tương lúc đói < 2,8 mmol/l 

(50mg/dl) là hạ glucose máu nặng, còn khi lượng glucose máu < 3,9 mmol/l (< 

70 mg/dl) đã bắt đầu được xem là có hạ glucose máu [1]. 

II. NGUYÊN NHÂN 

1. Những nguyên nhân có liên quan đến sử dụng Insulin  

- Do quá liều. 

- Thời gian tiêm không phù hợp với bữa ăn hoặc loại insulin dùng không phù 

hợp. 

- Liệu pháp điều trị tăng cường bằng insulin. 

- Thất thường hấp thu của insulin tại nơi tiêm: 

+ Hấp thu nhanh hơn nếu tiêm ở vùng hay vận động. 

+ Vị trí tiêm có vấn đề: teo lớp mỡ dưới da hoặc loạn dưỡng vùng tiêm... 

- Sử dụng nhiều Insulin tinh khiết hoặc đổi từ dạng tổng hợp sang các dạng 

insulin trộn hoặc insulin người làm thay đổi tốc độ hấp thu. 

2. Chế độ dinh dưỡng 

- Ăn ít. Bữa ăn không đủ lượng carbohydrate so với liều insulin. 

- Thời gian giữa các bữa ăn chưa phù hợp. 

3. Luyện tập 

Không có kế hoạch, hoặc mức độ và thời gian luyện tập không phù hợp. 

4. Uống rượu và sử dụng phối hợp với một số thuốc 

- Khả năng tân tạo đường tại gan bị suy giảm khi uống rượu. 



 
 

565 

- Các nguyên nhân gây hạ glucose máu hay gặp nhất là những sai sót trong chỉ 

định liều lượng insulin, lịch trình các mũi tiêm, sự phân bố các bữa ăn không 

phù hợp, đây là những nguyên nhân chính gây ra hạ đường máu. 

5. Các nguyên nhân khác 

Người ta cũng đã ghi nhận những lý do tưởng như hiếm gặp khác; ví dụ: 

- Ngủ muộn hơn lệ thường cũng là mối nguy hiểm tiềm tàng cho người bệnh, vì 

nó làm vỡ thế cân bằng giữa thời gian tiêm insulin và việc thu nhận thức ăn của 

cơ thể. 

- Nhiều trường hợp hạ glucose máu nặng, thậm chí tử vong, xảy ra sau các bữa 

tiệc do người bệnh uống nhiều rượu, hoặc sau khi có tăng hoạt động đột ngột 

mà không giảm liều thuốc hoặc không có chế độ bù đắp cho đủ số năng lượng 

bị tiêu hao [1]. 

III.  CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

Dựa vào tam chứng Whipple: 

- Các triệu chứng của hạ đường huyết. 

- Nồng độ glucose huyết tương thấp. 

- Làm thuyên giảm triệu chứng khi nồng độ glucose máu tăng lên. 

Các triệu chứng thần kinh tự động của hạ đường huyết do hoạt hóa hệ thần 

kinh giao cảm gây nên, và các triệu chứng thần kinh trung ương do hạ đường 

huyết là hậu quả của tình trạng cung cấp glucose cho não không thỏa đáng gây 

nên.  

1.2 Cận lâm sàng 

Có thể sử dụng các xét nghiệm: 

1.2.1. Xét nghiệm phục vụ chẩn đoán xác định 

Sinh hóa: Glucose máu < 3,9 mmol/l (< 70mg/dl) đã bắt đầu được xem là có 

hạ glucose máu. Khi nồng độ glucose máu < 2,8 mmol/l (< 50mg/dl) là hạ glucose 

máu nặng.  
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1.2.2. Xét nghiệm phục vụ điều trị và biến chứng 

- Theo dõi đường máu lúc đói, sau ăn để đánh giá, tiên lượng và  chỉnh chế độ 

điều trị đái tháo đường bệnh nhân đang áp dụng. 

- HbA1c: đánh giá kiểm soát đường huyết thời gian qua. 

- Chức năng gan thận, điện giải đồ, các chỉ số lipid máu... để đánh giá biến chứng 

và rối loạn chuyển hóa kèm theo. 

- Tổng phân tích tế bào máu. 

- Tổng phân tích nước tiểu. 

- Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định các xét nghiệm cho người bệnh khi có 

diễn biến bất thường [3]. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- Các bệnh lí gây hôn mê khác:  chấn thương sọ não, tai biến mạch máu não, tăng 

đường huyết… 

- Bệnh lí gây hạ đường huyết khác: bệnh u tụy  nội tiết (Insulinoma). 

3. Chẩn đoán mức độ 

3.1. Mức độ nhẹ 

- Thường là các triệu chứng vã mồ hôi, run chân tay và đói.  Đây là triệu chứng 

của hệ thần kinh tự chủ. 

- Các triệu chứng này sẽ mất đi khoảng 10 - 15 phút sau khi ăn, uống 10 - 15 

gram carbohydrate. Ở mức độ này người bệnh có khả năng tự điều trị được. 

3.2. Mức độ trung bình 

- Ở mức độ này, có các triệu chứng lâm sàng do đáp ứng của hệ thống thần kinh 

tự chủ và của hệ thần kinh trung ương với giảm lượng glucose ở mô như: đau 

đầu, thay đổi hành vi, dễ bị kích thích, giảm khả năng chú ý, ngủ gà. 

- Thông thường người bệnh không đủ tỉnh táo để kết hợp điều trị với thầy thuốc. 

- Thời gian phục hồi sẽ lâu hơn. Nếu không can thiệp kịp thời, người bệnh cũng 

mau chóng chuyển sang mức độ nặng. 
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3.3. Mức độ nặng 

Lúc này lượng glucose máu hạ rất thấp. Biểu hiện lâm sàng bằng hôn mê, 

mất cảm giác hoặc những cơn co giật. Cấp cứu lúc này cần truyền glucose tĩnh 

mạch và/hoặc glucagon (tiêm bắp hoặc tiêm dưới da) [1]. 

4. Chẩn đoán biến chứng 

Bệnh có thể tiến triển thành hôn mê kéo dài (phù não) hoặc di chứng tinh 

thần kinh vĩnh viễn (bệnh não sau cơn hạ đường huyết). 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

- Bù đường bằng đường uống hay đường tĩnh mạch tùy tình trạng bệnh nhân. 

- Tìm và điều trị nguyên nhân gây hạ đường huyết 

2. Điều trị cụ thể  

2.1 Thuốc 

2.1.1. Với  thể nhẹ 

Chỉ cần 10-15g carbohydrat uống là glucose máu nhanh chóng trở lại bình 

thường (uống đường, nước đường). 

2.1.2. Thể trung bình 

Có thể dùng đường uống để can thiệp, nhưng cần thời gian dài hơn và liều 

dùng lớn hơn để glucose máu trở lại bình thường. Có thể dùng glucagon tiêm bắp 

hoặc dưới da kết hợp với uống carbohydrat (đường, nước đường). 

2.1.3. Hạ glucose máu nặng 

- Do người bệnh mất ý thức nên không có khả năng nuốt, vì thế cho uống có thể 

sẽ bị sặc vào đường thở. Những người bệnh này buộc phải tiêm bắp hoặc tiêm 

dưới da glucagon và tiêm tĩnh mạch glucose ưu trương và sau đó tiếp tục truyền 

tĩnh mạch glucose. 

- Thông thường tình trạng lâm sàng sẽ khá lên sau 10 - 15 phút tiêm glucagon và 

1 -5 phút sau truyền glucose. Nếu hạ glucose máu đã lâu và mức đường trong 

máu quá thấp, việc phục hồi tâm thần có thể lâu hơn (trong nhiều giờ). Trong 



 
 

568 

trường hợp này có truyền đường nữa hay không là tùy thuộc vào hàm lượng 

glucose trong máu. 

- Nếu hạ glucose máu có triệu chứng thần kinh, giai đoạn sau có thể có đau đầu, 

trạng thái u mê, mất trí nhớ và nôn mửa. Trường hợp này có thể dùng thuốc an 

thần để điều trị triệu chứng. 

- Sau khi qua giai đoạn cấp cứu, người bệnh nên đề phòng bằng cách  hoặc là 

tăng chế độ ăn hoặc ăn bữa ăn phụ (tỷ lệ ~ 10% tổng số calo trong ngày). 

Glucagon 

- Liều glucagon cần cho điều trị hạ glucose máu thể trung bình hoặc nặng: 

+ Với trẻ < 5 tuổi liều dùng 0,25 - 0,4 mg. 

+ Tuổi từ 5 - 10 tuổi liều dùng 0,5 - 1,0 mg. 

+ Trên 10 tuổi liều dùng là 1,0 mg. 

- Đường dùng: Có thể tiêm dưới da, tiêm bắp (Glucagon không dùng đường tiêm 

tĩnh mạch). Glucagon chỉ có hiệu quả nếu người bệnh còn dự trữ glycogen trong 

gan. 

Glucose qua đường tĩnh mạch 

- Trong trường hợp hạ glucose máu nặng, glucose tiêm tĩnh mạch phối hợp với 

glucagon được xem là phương pháp cấp cứu hoàn hảo nhất. Khi bắt đầu cấp 

cứu dùng: 

+ 10 - 25g (trong dung dịch Dextrose 50%, hoặc glucose 50%). 

+ 50 - 100ml dung dịch glucose 30%. 

- Thời gian để tiến hành cấp cứu ban đầu từ 1-3 phút. Cấp cứu ban đầu tiêm 

glucose vào đường tĩnh mạch sau đó sẽ tiếp tục duy trì đường truyền tĩnh mạch. 

- Liều cấp cứu tiếp theo phụ thuộc đáp ứng của người bệnh. Thông thường, người 

ta cho glucose đường tĩnh mạch với liều 5-10g/giờ. Glucose sẽ được tiếp tục 

truyền cho đến khi người bệnh hồi phục hoàn toàn và có khả năng tự ăn, uống 

được [1]. 
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2.2. Chăm sóc dinh dưỡng, chế độ luyện tập 

- Giấc ngủ: để đảm bảo an toàn, người ta thường tiêm Insulin bán chậm vào buổi 

tối. Với liều dự tính thông thường người bệnh có thể ngủ thêm 30-60 phút. 

Nhưng nếu người bệnh ngủ thêm trên 1 giờ phải bổ sung năng lượng hoặc đổi 

liều Insulin. Ví dụ nếu người bệnh định ngủ thêm trên 60 phút, có thể giảm 10-

15 % liều Insulin bán chậm hoặc chậm của mũi tiêm tối hôm trước. Cũng có 

thể người bệnh vẫn sử dụng thuốc đúng liều lượng, nhưng được đánh thức dậy 

đúng giờ, làm test kiểm tra đường máu, ăn sáng, tiêm mũi insulin buổi sáng rồi 

lại ngủ tiếp. 

- Chế độ luyện tập: luyện tập làm tăng sự hấp thu, tăng nhạy cảm của insulin ở 

mô đích. Điều quan trọng để tránh hạ glucose máu khi luyện tập là người bệnh 

phải có nguồn carbohydrate bổ sung kịp thời, nhanh chóng. Trường hợp đang 

luyện tập mà có dấu hiệu hạ glucose máu phải ngừng tập ngay. Nếu hạ glucose 

máu xảy ra sau khi tập, phải có bữa ăn phụ trước khi tập. Để tránh hạ glucose 

máu khi luyện tập người ta còn khuyên nên giảm liều Insulin. 

- Giáo dục, hướng dẫn người bệnh tự theo dõi, điều chỉnh chế độ điều trị: việc tự 

theo dõi glucose máu phải được giáo dục cho tất cả người bệnh đái tháo đường, 

kể cả người chưa có điều kiện sử dụng máy theo dõi đường huyết [1]. 

2.3. Chỉ tiêu cần theo dõi, đánh giá trong quá trình điều trị 

- Theo dõi triệu chứng hạ đường huyết khi nồng độ glucose máu tăng lên. 

- Glucose máu lúc đói và sau ăn 2h. 

2.4. Tiêu chuẩn ra viện 

- Triệu chứng lâm sàng:  toàn trạng ổn định khi nồng độ glucose máu tăng lên. 

- Cận lâm sàng: Glucose máu lúc đói dao động từ  3,9 mmol/l  -> 6,4 mmol/l. 

- Dò được liều thuốc tiểu đường duy trì cho bệnh nhân. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG  

- Đau đầu, thay đổi hành vi, dễ bị kích thích, giảm khả năng chú ý, ngủ gà.  

- Hôn mê, mất cảm giác hoặc những cơn co giật. 
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- Bệnh có thể tiến triển thành hôn mê kéo dài (phù não) hoặc di chứng tinh thần 

kinh vĩnh viễn (bệnh não sau cơn hạ đường huyết).  

VI. PHÒNG BỆNH 

- Giáo dục bệnh nhân phát hiện và cách xử trí tại nhà khi có hạ đường huyết. 

- Tư vấn chế độ ăn uống, tập luyện, cách sử dụng thuốc. 

- Theo dõi đường huyết thường xuyên, kiểm soát đường huyết mức độ hợp lý đối 

với những bệnh nhân đái tháo đường mất khả năng nhận biết hạ đường máu do 

biến chứng thần kinh tự động [1]. 

VII.TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

Tất cả các trường hợp hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường đều cần 

được nhập viện để được xử trí, tìm nguyên nhân và dò liều thuốc tiểu đường cho 

bệnh nhân. 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT Mã bệnh Tên bệnh 

1 E16.0 Hạ glucose máu do thuốc, không hôn mê 

2 E16.1 Hạ glucose máu khác 

3 E16.2 Hạ glucose máu KXĐK 
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BƯỚU NHÂN TUYẾN GIÁP 

 

I. KHÁI NIỆM 

- Nhân giáp là tổn thương dạng khối khu trú nằm trong tuyến giáp. Nó được phát 

hiện nhờ cảm nhận của chính bản thân bệnh nhân, hoặc khi bệnh nhân được 

bác sĩ thăm khám lâm sàng hoặc khi làm siêu âm tuyến giáp cho bệnh nhân [1]. 

- Một số không nhỏ nhân giáp được phát hiện khi làm các thăm dò chẩn đoán 

hình ảnh như siêu âm Doppler mạch cổ, chụp cắt lớp vi tính, MRI cổ ngực... 

những nhân này được gọi là nhân giáp phát hiện tình cờ. 

- Dịch tễ học: 

+ Nhân giáp gặp nhiều hơn ở những vùng thiếu hụt iot trên thế giới. 

+ Nhân giáp có thể là: Nhân đơn độc hoặc bướu đa nhân; Nhân lành tính hoặc 

ác tính; Nhân có hoặc không có hoạt động chức năng tự chủ (nhân độc tuyến 

giáp) 

+ Ung thư giáp gặp trong 5% -10% bệnh  nhân có nhân giáp [1]. 

II. NGUYÊN NHÂN- YẾU TỐ NGUY CƠ 

- Tuổi và giới: tỉ lệ mắc cao hơn ở nữ giới và người lớn tuổi. 

- 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 [1]. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

1.1.1. Hoàn cảnh phát hiện 

- Bệnh nhân tự phát hiện: Thấy biến dạng vùng cổ, khối to nhanh, đau vùng cổ 

trước, nuốt vướng... 

- Bác sĩ phát hiện khi thăm khám chung vùng cổ. 
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- Phát hiện ở bệnh nhân có tiền sử bản thân hoặc gia đình, có biểu hiện rối loạn 

chức năng tuyến giáp, có biểu hiện chèn ép hoặc có hạch vùng cổ. 

- Nhân giáp phát hiện tình cờ. 

1.1.2. Khám lâm sàng 

- Thời điểm phát hiện, diễn biến tiến triển: mới hay có từ lâu, to nhanh hay chậm, 

có kèm xuất hiện đau hay không. 

- Thăm khám nhân giáp, xác định: một hay nhiều nhân, vị trí nhân, kích thưỡc 

nhân và mức độ di động so với mô lân cận [1]. 

Phân độ bướu giáp theo Tổ chức Y tế Thế giới hiện nay [1] 

Độ Đặc điểm 

0 Tuyến giáp không lớn (khi nhìn cũng như khi sờ) 

1 
Sờ thấy bướu giáp lớn, nhưng không nhìn thấy với tư thể cổ bình 

thường. Khối di động theo nhịp nuốt khi sờ. 

2 
Nhìn thấy bướu giáp lớn với tư thể cổ bình thường. Hình ảnh bướu giáp 

lớn phù hợp với khám khi sờ cổ (bướu giáp nhìn thấy và sờ thấy). 

 

- Biểu hiện rối loạn chức năng giáp: cường giáp hoặc suy giáp. 

- Biểu hiện chèn ép: 

+ Khó thở, chèn ép khí quản ở bướu to, bướu chìm 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. Cần phân biệt với đau do viêm 

tuyến giáp bán cấp và viêm tuyến giáp cấp, áp xe tuyến giáp. 

- Thăm khám hạch vùng cổ: tìm hạch bệnh lý vùng cổ cùng bên và bên đối diện. 

- Tiền sử bản thân có phơi nhiễm phóng xạ đặc biệt từ lứa tuổi thiếu niên: 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 

nếu có thì thể loại gì. 
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1.2. Cận lâm sàng 

1.2.1. Xét nghiệm phục vụ chẩn đoán xác định 

1.2.1.1. Sinh hóa 

- T3, TSH, FT4 là xét nghiệm đầu tiên cần làm. Kết quả giúp định hướng tiếp 

cận chẩn đoán tiếp theo. 

- TSH thấp: có cường giáp lâm sàng hoặc dưới lâm sàng. Nguyên nhân có thể do 

nhân giáp, cần làm xạ hình tuyến giáp để chẩn đoán xác định và phân biệt bướu 

nhân độc tuyến giáp (đại đa số là nhân lành tính, rất ít khi là ung thư). Nên so 

sánh vị trí tương quan của nhân giáp trên siêu âm và nhân nóng trên xạ hình.  

- TSH bình thường: đa số bướu nhân giáp có TSH bình thường. 

- TSH cao, FT4 thấp: suy giáp, cần tìm bệnh lý gây suy giáp, lưu ý bệnh lý hiếm 

gặp u lympho ác tính ở BN bị bệnh Hashimoto. 

1.2.1.2. 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 lý này để tăng giá trị chẩn đoán.  

- Siêu âm tuyến giáp thường sử dụng đầu dò thẳng có độ phân giải hình ảnh cao, 

thông thường từ 7,5 - 10MHz, cho phép phát hiện nhân kích thước dưới 1cm 

không thăm khám được trên lâm sàng. 

- Mỗi một nhân giáp cần được khảo sát các đặc tính hình ảnh trên siêu âm dưới 

đây: 

+ Số lượng: đơn nhân, đa nhân… 

+ Độ lớn, kích thước đo ba chiều của nhân. 

+ Vị trí. 

+ Hình dạng: tròn, ovan, không đều... 

+ Bờ rõ hoặc không rõ, đều hoặc không đều. Có viền giảm âm hay không. 

+ Cấu trúc âm: tăng giảm hay giảm âm, đồng nhất hay không đồng nhất. 

+ Đối với nhân hỗn hợp: tỉ lệ tính chất thành phần nhu mô và thành phần dịch 

+ Vôi hóa trong nhân: vôi hóa nhỏ hay to, nhiều hay ít. 
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+ Tưới máu trong nhân: ngoại vi, trung tâm hay hỗn hợp. 

+ Ranh giới nhân: khu trú, phá vỏ bao giáp, xâm lấn mô lân cận. 

- Đặc điểm hình ảnh siêu âm có giá trị, gợi ý các dấu hiệu nghi ngờ tính chất ác 

tính của nhân giáp nhưng không có giá trị khẳng định chẩn đoán [1]. 

- Bảng phân loại ACR TIRADS 2017 (Thyroid Imaging Reporting and Data 

System) được đưa ra dựa trên các tiêu chí: Thành phần, độ phản âm, hình dáng, 

đương bờ, những đám tăng âm để phân tầng nguy cơ ác tính: 

+ TI-RADS 1: lành tính 

+ TI-RADS 2: không nghi ngỡ 

+ TI-RADS 3: nghi ngờ ác tính thấp 

+ TI-RADS 4: nghi ngờ ác tính trung bình 

+ TI-RADS 5: nghi ngờ ác tính cao 

1.2.1.3. Chọc hút tế bào học nhân giáp bằng kim nhỏ 

- Cần tiến hành ở cơ sở chuyên khoa và có kinh nghiệm. Là phương pháp hiệu 

quả nhất để chẩn đoán đặc tính ác tính của nhân giáp. 

- Sử dụng kim nhỏ cỡ 25G hoặc 27G. Không cần gây tê tại chỗ. 

- Nếu có thể nên tiến hành dưới hướng dẫn siêu âm: Tăng giá trị chẩn đoán. 

- Cần làm dưới hướng dẫn siêu âm để tiếp cận nhân nhỏ dưới 1cm hoặc nhân 

nằm sâu không sờ thấy được trên lâm sàng. 

- Ngoại trừ loại nhân nang đơn thuần tất cả các loại hình thái nhân giáp khác 

quan sát thấy siêu âm đều có thể là nhân ác tính. 

- Kết quả tế bào học: 

+ + Không có chẩn đoán: Loại kết quả này chiếm khoảng 15 đến 20%. Nghiên 

cứu mô bệnh học các nhân này sau phẫu thuật cho thấy 13 - 15% là nhân ác 

tính. Đây là đối tượng cấn được thăm dò lại tế bào học, tốt nhất là sau hơn 3 

tháng kể từ lần thăm dò trước để tránh sai lệch kết quả từ các yếu tố chủ quan 

của phản ứng sau lần chọc hút đầu. 

+ + Ác tính: thu được ở khoảng 4% số kết quả, trong đó khoảng 80 đến 90% 

là thực sự có ung thư. Phần lớn ung thư là dạng ung thư tuyến giáp thể nhú. 
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+ + Lành tính: là loại kết quả thu được phổ biến nhất 60 -70% trong đó có 2 - 

4% âm tính giả. Vì thế cần phải thăm dò kiểm tra sau 1 năm. 

+ + Nghi ngờ: thu được ở 10 - 20% kết qủa tế bào học. Trong đó có khoảng 

17-54% là ung thư được xác định trên mô bệnh học sau phẫu thuật [1]. [3] 

1.2.2. Xét nghiệm phục vụ điều trị và biến chứng 

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 

- Sinh hóa máu: Creatinin, GOT, GPT, Cholesterol, Triglycerid, điện giải đồ 

- Miễn dịch: Anti –TPO, TG, Anti TG, Trab, HIV Ab, HCV Ab, HbsAg. 

- Xạ hình tuyến giáp 

- Chụp cắt lớp vi tính cổ ngực 

- Chụp PET. 

- Điện tâm đồ 

- Nếu có biến chứng tim mạch, có thể làm thêm các xét nghiệm: CK, CK-MB, 

Troponin-T, siêu âm doppler tim, xq ngực thẳng, siêu âm ổ bụng. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- Viêm tuyến giáp bán cấp 

- Viêm tuyến giáp cấp, apxe vùng tuyến 

3. Chẩn đoán biến chứng 

- Khám lâm sàng cần lưu ý các dấu hiệu gợi ý ung thư như có hạch cổ, nhân 

cứng, ít di động, nhân to > 4cm hoặc nhân to nhanh, các dấu hiệu xâm lấn tại 

chỗ (nuốt khó, khàn tiếng, đau vùng cổ). 

- Bướu đa nhân, nhân to nhanh gây chèn ép: 

+ Khó thở, chèn ép khí quản ở bướu to, bướu chìm 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. 

IV.  ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 



 
 

576 

- Mục đích nhằm bình thường hóa nồng độ hormon tuyến giáp, để ngăn cho tuyến 

giáp phải tăng hoạt động và phì đại. 

- Phải loại các nguyên nhân như thức ăn, thuốc chứa chất gây bướu cổ [2] 

- Tùy vào từng loại nhân giáp mà lựa chọn các phương pháp điều trị khác nhau:  

- Điều trị thuốc: hormone, kháng giáp trạng tổng hợp… 

- Phẫu thuật 

- Xạ trị 

2. Điều trị cụ thể 

2. 1. Bướu nhân độc tuyến giáp (đơn hoặc đa nhân) 

- 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.  

- Đối với nhân ác tính điều trị phẫu thuật, iod phóng xạ. 

- Nếu cường giáp rõ cần điều trị nội khoa kháng giáp tổng hợp chuẩn bị trước 

khi tiến hành điều trị triệt để bằng phẫu thuật loại bỏ nhân độc lành tính hoặc 

điều trị bằng Iode -131. 

- Thuốc kháng giáp trạng tổng hợp: nhóm MMI hoặc PTU: 

+ MMI: Liều tấn công ban đầu: Thiamazole:15-40 mg /ngày. Liều duy trì: 5-

10 mg /ngày tùy đáp ứng bệnh nhân. 

+ PTU: Liều ban đầu:400-450 mg/ ngày. Liều duy trì:50-150 mg/ ngỳ tùy đáp 

ứng của bệnh nhân. 

- Nếu là bướu đa nhân độc tuyến giáp hoặc bướu xen lẫn nhân nóng và nhân lạnh 

trên xạ hình cân nhắc chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp. 

- Nếu là nang tuyến giáp có thể chọc hút nang dưới hướng dẫn siêu âm [1]. 

2.2. Nhân giáp có chèn ép 

- Đánh giá bổ sung trước can thiệp đối vối 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. 
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- Phẫu thuật: cắt toàn bộ tuyến giáp nhằm giải phóng chèn ép cũng như nguy cơ 

tái phát.  

- Iode -131: nếu chống chỉ định phẫú thuật thì điều trị Iode-131 giúp cải thiện 

chèn ẹp nhờ giảm thể tích tuyến 30 -40% sau thời gian khoảng 3 tháng. Lưu ý 

có thể cần, điều trị dự phòng triệu chứng chèn ép nặng lên sau uống xạ bằng 

corticoid chống viêm do xạ sau điều trị bằng Iode-131 [1]. 

2.3. Nhân giáp không chèn ép và không cường giáp 

2.3.1. Chỉ định phẫu thuật khi 

- 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 đi động... 

- Tế bào học ác tính (điều trị ung thư giáp) 

- Tế bào học nghi ngờ và hình ảnh siêu âm gợi ý nguy cơ ác tính cao hoặc nhân 

lạnh trên xạ hình với Iode-131. 

- Tế bào học không xác định hai lần và siêu âm nguy cơ cao hoặc nhân lạnh trên 

xạ hình với Iode-131. 

- 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 

đặc điểm lâm sàng, siêu âm và tế bào học nhân giáp trước phẫu thuật [1]. [3] 

2.3.2. Chăm sóc dinh dưỡng 

Với bướu nhân giáp không có cường giáp: Bổ sung I-ốt trong khẩu phần ăn 

hàng ngày, bằng cách dùng muối I-ốt, nước mắm I-ốt. I-ốt sẽ bị thăng hoa trong 

quá trình đun nấu. Nên muốn bổ sung I-ốt hiệu quả thì hãy dùng các gia vị này để 

chấm. Các loại rong biển, tảo biển cũng là nguồn cung cấp I-ốt dồi dào mà người 

bị bướu giáp nên ăn [2]. 

2.3.3. Chỉ tiêu cần theo dõi đánh giá trong quá trình điều trị 

- Với bệnh nhân nhân giáp gây cường giáp: theo dõi hormon tuyến giáp sau điều 

trị thuốc kháng giáp xem đã bình giáp chưa để phẫu thuật hoặc xạ trị. 
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- Với bệnh nhân sau phẫu thuật tuyến giáp hoặc iod phóng xạ: xét nghiệm lại 

hormon tuyến giáp để bù hormon thiếu hụt. 

- Nếu có suy giáp: Lựa chọn thuốc Levothyroxin liều trung bình 1.6 mcg/kg uống 

hàng ngày. 

V. TIẾN TRIỂN- THEO DÕI 

1. Nhân giáp lành tính 

- Thường phát triển chậm, có thể tiến triển thành bướu đa nhân. 

- Theo dõi tốc độ phát triển: siêu âm lại mỗi 3- 6 tháng, chọc hút lại nếu to nhanh 

hay nghi ngờ trên siêu âm. Nếu siêu âm ổn định xét giãn nhịp theo dõi chọc tế 

bào kim nhỏ sau 12 tháng. 

- Theo dõi tái phát sau phẫu thuật. 

- Theo dõi phát hiện dấu hiệu cường hoặc suy giáp để chẩn đoán và điều trị kịp 

thời. 

- Nhân giáp ở trẻ em và phụ nữ có thai: theo dõi tại tuyến chuyên khoa. Bướu cổ 

do thiếu iod ở phụ nữ mang thai có nguy cơ bị suy giáp, ảnh hưởng đến thai nhi 

[2]. 

2. Ung thư tuyến giáp  

- Phẫu thuật 

- Iod phóng xạ 

- Liệu pháp hormon sau điều trị phẫu thuật, xạ trị. 

VI. PHÒNG BỆNH. 

- Bệnh bướu giáp nhân có nguyên nhân lớn là do chế độ ăn thiếu I-ốt. Do đó, để 

phòng bệnh cần bổ sung I-ốt vào chế độ ăn. Ngoài ra, có thể uống I-ốt dự phòng 

tại các cơ sở y tế. 

- Những người có tiền sử gia đình bị bướu giáp, nên đi khám định kỳ để được 

phát hiện và điều trị sớm [2]. 

VI. CHỈ ĐỊNH NHẬP VIỆN 

Bệnh nhân có chỉ định nhập viện khi có các triệu chứng sau: 
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- Bướu nhân độc tuyến giáp có nhiễm độc giáp: mệt nhiều, hồi hộp trống ngực, 

gầy sút cân, run tay… 

- Bướu giáp đơn nhân hoặc đa nhân: biểu hiện chèn ép nuốt vướng, nuốt nghẹn, 

nói khàn, sưng đau… 

- Bướu giáp có suy giáp: mệt nhiều, hay quên, lú lẫn. 

- Ung thư tuyến giáp. 
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Một số mã ICD phục vụ cho chẩn đoán và điều trị 

STT Mã bệnh Tên bệnh 

1  E01.0 Bướu giáp lan toả (địa phương) –liên quan đến thiếu iod 

2  E01.1 Bướu giáp đa nhân (địa phương) do thiếu iod 

3  E01.2 Bướu giáp (địa phương) do thiếu iod, không đặc hiệu 

4  E04.0 Bướu giáp lan toả -không độc 

5  E04.1 Bướu giáp đơn nhân -không độc 

6  E04.2 Bướu giáp đa nhân -không độc 

7  E04.8 Bướu giáp không độc xác định khác 

8  E04.9 Bướu giáp không độc, không đặc hiệu 

9  E03.8 Suy giáp xác định khác 

10  E05.1 Nhiễm độc giáp với bướu đơn nhân độc 

11  E05.2 Nhiễm độc giáp với bướu đa nhân độc 
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CƯỜNG CHỨC NĂNG TUYẾN GIÁP 

 

I. KHÁI NIỆM  

- Cường chức năng tuyến giáp hay cường giáp là thuật ngữ để chỉ tình trạng tuyến 

giáp tăng tổng hợp và giải phóng homon [1]. 

- Khi nồng độ hormon tuyến giáp lưu hành trong máu tăng cao sẽ tăc động gây 

rối loạn chức năng của các cơ quan và tổ chức trong cơ thể dẫn đến nhiễm độc 

hormon tuyến giáp (nhiễm độc giáp) [1] 

- Nhiễm độc giáp là thuật ngữ để chỉ những biểu hiện sinh hóa, sinh lý của cơ 

thể gây ra do dư thừa nồng độ hormon tuyến giáp được lưu hành trong máu [1]. 

- Trong nhiều trường hợp, khái niệm cường giáp và nhiễm độc giáp có thể sử 

dụng thay thế cho nhau [1]. 

II. NGUYÊN NHÂN, PHÂN LOẠI  

1. Nguyên nhân gây cường giáp [1] 

1.1. Cường giáp do tăng sự kích thích [1] 

- Bệnh Basedow (bệnh Grave).  

- Chửa trứng hoặc carcinoma đệm nuôi, u quái buồng trứng 

- Ung thư tuyến giáp 

- Adenoma thùy trước tuyến yên tiết quả nhiều TSH 

1.2. Cường giáp tự chủ [1] 

- Bướu giáp đơn nhân hoặc đa nhân có cường giáp 

- Viêm tuyến giáp: viêm tuyến giáp bán cấp, viêm tuyến giáp có đau, viêm tuyến 

giáp thầm lặng, viêm tuyến giáp sau đẻ. 

- Hiện tượng Iod- Basedow 

- Do dùng thuốc (amiodaron), hormon tuyến giáp. 

2. Nguyên nhân gây nhiễm độc giáp [1] 

2.1. Tăng tổng hợp hormon kéo dài 

- Bệnh Basedow  



 
 

581 

- U độc tuyến giáp đơn nhân (adenom) 

- U độc tuyến giáp đa nhân  

- Hiện tượng Iod- Basedow 

- Ung thư đệm nuôi 

- Do tăng tiết TSH 

Trong số các nguyên nhân trên, ngoại trừ nguyên nhân Iod- Basedow, còn 

lại tất cả đểu tăng độ tập trung I¹³¹ tại tuyến giáp. 

2.2. Nhiễm độc giáp doa giảm độ tập trung I¹³¹ tại tuyến giáp 

- Nhiễm độc giáp tố giả 

- Viêm tuyến giáp bán cấp 

- Viêm tuyến giáp có nhiễm độc giáp thoáng qua (viêm tuyến giáp có đau, viêm 

tuyến giáp thầm lặng, viêm tuyến giáp sau đẻ) 

- Tế bào tuyến giáp lạc chỗ- u quái buồng trứng, ung thư tuyến giáp di căn. 

III. BỆNH BASEDOW 

1. Khái niệm 

- Basedow là một bệnh cường giáp do hoạt động quá mức không ức chế đựợc 

của tuyến giáp dẫn tới tăng sản xuất hormon tuyến giáp gây nên các tổn hại về 

mô và chuyển hóa, được đặc trưng với tuyến giáp to lan tỏa, nhiễm độc hormon 

tuyến giáp, bệnh mắt, thâm nhiễm hốc mắt, đôi khi có thâm nhiễm da [3]. 

- Basedow là nguyên nhân gây cường giáp hay gặp nhất [3]. 

- Là một bệnh tự miễn, có tính chất gia đình, bệnh thường gặp ở phụ nữ, tuổi 20-

50 [3]. 

2. Chẩn đoán   

2.1. Chẩn đoán xác định 

Dựa vào triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng 

2.1.1. Triệu chứng lâm sàng của Basedow [2] 

2.1.1.1. Bướu cổ 

- Bướu lan tỏa, điển hình bướu mạch, đồng nhất cả hai thùy, di động khi nuốt, 

không đau, không có dấu hiệu chèn ép. 
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- Tuyến giáp to giống như bướu mạch, có thể sờ thấy rung miu, nghe thấy thổi 

tâm thu tại các cực của tuyến. 

- Nếu eo tuyến giáp cũng to sẽ tạo hình nhẫn chèn ép khí quản gây khó thở. 

2.1.1.2. Biểu hiện mắt có thể 

- Triệu chứng cơ năng:  chói mắt, cộm mắt như có bụi bay vào, đau nhức hốc 

mắt, chảy nước mắt 

- Lồi mắt thực sự một hay hai bên. 

- Co cơ mi với nhiễu mức độ khác nhau. 

- Mất đồng vận nhãn cầu - mi trên. 

- Phù nề mi mắt, kết mạc, giác mạc, sung huyết giác mạc, đau khi liếc mắt hoặc 

xuất hiện nhìn đôi. 

- Liệt cơ vận nhãn... 

2.1.1.3. Dấu hiệu cường giáp 

- Các dấu hiệu toàn thân: mệt mỏi, liên quan tới tổn thương cơ, gày sút, dù ăn 

nhiều. 

- Tăng nhẹ nhiệt độ da, sợ nóng, ra nhiều mồ hôi, có thể sốt nhẹ 37º5 - 38ºC. 

Lòng bàn tay ấm, ẩm ướt, mọng nước (bàn tay Basedow)  

- Dấu hiệu tim mạch: hồi hộp, đánh trống ngực: 

+ Nhịp tim nhanh thường xuyên dao động trong khoảng 100-140 lần/phút, tăng 

lên khi xúc động, đôi khi có cơn nhịp nhanh kịch phát thất, cơn rung nhĩ. 

+ Nghe tim có thể có tiếng thổi cơ năng do tăng cung lượng, có thể có loạn 

nhịp ngoại tâm thu, loạn nhịp hoàn toàn. 

+ Tăng HA tâm thu, còn HA tâm trương bình thường hoặc giảm. 

+ Hội chứng suy tim: Rối loạn huyết động nặng và kéo dài dẫn đến suy tim, 

giai đoạn đầu thường là suy tim tăng cung lượng. Tim to chủ yếu thất trái do 

phì đại cơ tim. Do tăng cung lượng tim nên triệu chứng suy tim trên lâm sàng 

thường nghèo nàn, không điển hình. 

+ Hội chứng suy vành: Cơn đau thắt ngực có thể xuất hiện cả khi gắng sức và 

khi nghỉ ngơi. Nhồi máu cơ tim rất hiếm gặp, tổn thương chủ yếu do co thắt 
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động mạch vành. Cơn đau thắt ngực sẽ giảm hoặc hết khi người bệnh về bình 

giáp. 

- Dấu hiệu tiêu hóa: tăng nhu động ruột, ỉa chảy. 

- Dấu hiệu thần kinh - cơ: run lan toả, ưu thế ngọn chi, nhanh, thường xụyên, 

tăng khi xúc động. Teo cơ, ưu thế gốc chi, với giảm cơ lực, dấu hiệu ghế đẩu 

(+), Basedow có thể kèm theo bệnh nhược cơ. Có thể gặp hạ kali máu ở BN 

nam giới, trẻ tuổi, gây liệt 2 chi dưới. 

- Rối loạn tâm thần: kích thích, tính tình thay đổi, dễ cáu gắt, xúc động, giận dữ, 

đau đầu chóng mặt, sợ ánh sáng… 

- Rối loạn chức năng nội tiết: Ở nữ giới gây rối loạn kinh nguyệt. Bệnh nặng gây 

teo tử cung, buồng trứng hoặc tuyến sữa. Có thể sảy thai hoặc vô sinh. Ở nam 

giới xuất hiện giảm chức năng sinh dục, giảm ham muốn, vú to hoặc chảy sữa. 

Rối loạn chức năng tuyến thượng thận, cường sản tuyến ức và hệ thống lympho. 

- Các dấu hiệu khác: xạm da, rụng tóc, da nóng ẩm, vú to nam giới.... 

- Phù niêm trước xương chày: 

+ +  Tổn thương màu vàng hay đỏ cam, da sần sùi. 

+ + Thường đối xứng hai bên, ở vùng cẳng chân hay mu chân. 

+ + Ấn không lõm, không đau. 

2.1.2. Triệu chứng cận lâm sàng [1] 

- Xét nghiệm đặc hiệu: 

+ Tăng nồng độ T3, T4, FT3, FT4 ; giảm nồng độ TSH.  

+ Xét nghiệm kháng thể kháng receptor của TSH (TRAb) tăng. TRAb tăng đặc 

hiệu cho bệnh Basedow.  

- Công thức máu có thể có thiếu máu thiếu sắt, hồng cầu nhỏ, hoặc hồng cầu to 

do thiếu folate vitamin B12 hay bệnh Biermer kèm theo, giảm bạch cầu hạt 

- Giảm Cholesterol, triglyceride máu 

- Kiểm tra chức năng gan, thận trước và trong quá trình điều trị 

- Có thể hạ Kali máu (rối loạn điện giải), tăng Glucose máu, calci huyết tăng 

- Siêu âm tuyến giáp (điển hình): tuyến giáp to, lan tỏa, giảm âm, không có nhân. 
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- Xạ hình tuyến giáp (1-123,1-131, Tc99m) cho thấy hình ảnh tuyến giáp lớn hơn 

bình thường, bắt đầu xạ đều và đồng nhất. Độ tập trung iode phóng xạ tăng. 

- Điện tâm đồ: thường nhịp nhanh xoang, có thể thất rung nhĩ, ngoại tâm thu, 

hình ảnh dày thất trái nếu đã có biến chứng tim mạch. 

- Siêu âm Dopler màu tim: có thể có giảm chức năng tim 

- TGAb, TPOAb: bình thường (phân biệt với viêm tuyến giáp Hashimoto) 

Tùy từng trường hợp bệnh nhân cụ thể có các bệnh lý kèm theo mà bác sĩ có 

chỉ định làm thêm một số xét nghiệm để chẩn đoán. 

2.2. Chẩn đoán phân biệt 

Phân biệt với các nguyên nhân khác gây cường giáp [1] 

2.2.1. Cường giáp do điều trị L -Thyroxine 

- Có tiền sử dùng thuốc L-Thyroxine 

- Không có biểu hiện mắt 

- Độ tập trung iod phóng xạ ở tuyến giáp thấp. 

- Iode máu, iod niệu tăng 

2.2.2 Bướu nhân độc tuyến giáp 

- Có dấu hiệu nhiễm độc giáp, nhưng không có biểu hiện mắt, không biểu hiện 

tim mạch rầm rộ 

- Khám lâm sàng hoặc siêu âm: phát hiện nhân tuyến giáp  

- Xạ hình có nhân nóng, vùng khác của tuyến giáp không bắt hoạt tính phóng xạ 

- TRAb(-) 

2.2.3. Cường giáp do viêm tuyến giáp bán cấp 

- Sốt, đau nhiều tại tuyến giáp 

- Có hội chứng viêm: máu lắng tăng, CRP tăng  

- Xạ hình độ tập trung iod giảm 

- Biểu hiện cường giáp thoáng qua, khỏi trong vài tuần - vài tháng.  

2.2.4. Viêm tuyến giáp Hashimomo 

- Tuyến giáp to, mật độ chắc như gỗ 

- TRAb (-) 
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- TGAb và TPOAb (+) 

2.2.5. Cường giáp do u tuyến yên tiết TSH 

- Rất hiếm gặp 

- TSH và FT4 đều tăng. 

- Chụp MRI: phát hiện u tuyến trên. 

2.2.6. Các nguyên nhân khác 

- Cường giáp do mãn kinh 

- Cường giáp cận ung thư 

3. Chẩn đoán viến chứng  

3.1. Biến chứng tim mạch [3] 

- Các rối loạn, nhịp tim, thường gặp là: 

+ Rung nhĩ: có thể kịch phát hay tồn tại dai dẳng. Thường khó điều trị khỏi 

bằng các biện pháp thông thường. Có thể tự trở về nhịp xoang khi được kiểm 

soát tình trạng cường giáp. Có thể có nguy cơ tắc mạch và cần điều trị chống 

đông. 

+ Các rối loạn nhịp tim khác ít gặp hơn: Cuồng nhĩ, ngoại tâm thu … 

- Suy tim là biểu hiện nặng nhất của biến chứng tim mạch. Thường, xảy ra ở 

người già, có các bệnh tim mạch từ trước hoặc, phối hợp cùng rung nhĩ. Thường 

là suy tim xung huyết, cung lượng tim cao lúc đầu, đáp ứng kém với điều trị 

bằng digitalis. 

- Suy vành cũng thường nặng thêm bởi cường giáp. Cần điều trị nhanh chóng cả 

suy vành và cường giáp. 

3.2. Biến chứng mắt [3] 

- Biến chứng mắt Basedow có thể xuất hiện trước, trong hay sau khi phát hiện 

bệnh Basedow. Điều trị phóng xạ có thể làm biến chứng mắt nặng hơn. 

- Một số biến chứng mắt hay gặp: 

+ Viêm kết mạc, xung huyết, viêm giác mạc cảm giác cộm vướng, do mắt 

nhắm không kín, giác mạc và cùng mạc không được bảo vệ tốt. 

+ Liệt cơ vận nhãn. 
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+ Lồi mắt ác tính: thâm nhiễm ở tổ chức hậu nhãn và cơ thẳng khiến nhãn cầu 

bị đẩy ra trước, nhiều khi BN không thể nhắm mắt được và bị viêm, loét giác 

mạc. Trường hợp nặng có thể bị vỡ nhãn cầu. 

- Xử trí: 

+ Không chỉ định I-131 cho các BN Basedow có hiểu hiện mắt nặng. 

+ BN lồi mắt nhiều: điều trị Corticod. 

+ Xạ trị hốc mắt hoặc phẫu thuật giảm áp lực ổ mắt. 

+ Khi tình trạng cường giáp đã được kiểm soát, có thể phẫu thuật chỉnh hình 

mắt, cắt sửa cơ thẳng, chỉnh hình co cơ mi. 

3.3. Cơn bão giáp trạng (cơn cường giáp trạng cấp) [1] 

- Hoàn cảnh xuất hiện: ngừng đột ngột kháng giáp trạng tổng hợp, can thiệp 

ngoại khoa hay điều trị iode phóng xạ ở bệnh nhân chưa kiểm soát được tình 

trạng cường giáp. Nhỉễm trùng nặng, các stress tâm lý hay bệnh lý ở bệnh nhân 

cường giáp. 

- Triệu chứng: nhịp tim rất nhanh, không đều, sốt cao, nôn, buồn nôn, ỉa chảy, 

mệt nhiều. Có thể có suy tim, lú lẫn, hoảng hốt. 

- Xử trí: cấp cứu nội khoa, điều trị chính là giảm nồng độ hormon tuyến, giáp 

lưu hành trong máu cũng như giảm hình thành hormon: 

+ Thuốc PTU hoặc methimazole liều cao (PTU: 12-18 viên, thyrozol 6-8 viên) 

+ Lugol (dùng sau thuốc kháng giáp trạng tổng hợp) để ức chế giải phóng 

hormon. 

+ Các thuốc chẹn Beta giao cảm (tiêm tĩnh mạch hoặc uống) để kiểm soát nhịp 

tim. 

+ Corticoid đường tĩnh mạch. 

- Tiên lượng nặng, tỉ lệ tử vong cao. 

3.4. Suy kiệt nặng  

Do không dùng thuốc hoặc bỏ thuốc 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Mục tiêu điều trị [1] 
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- Mục tiêu trước mắt là đưa người bệnh về tình trạng bình giáp 

- Duy trì tình trạng bình giáp trong một khoảng thời gian để đạt được khỏi bệnh 

bằng các biện pháp 

- Dự phòng và điều trị biến chứng nếu có 

- Lựa chọn phương pháp điều trị thích hợp với từng bệnh nhân  

- Có ba phương pháp điều trị cơ bản, bao gồm: Nội khoa, phẫu thuật tuyến giáp, 

hoặc điều trị bằng Iod phóng xạ.  

2. Điều trị nội khoa [1] 

2.1. Thuốc háng giáp trạng tổng hợp 

- Chỉ định: lựa chọn hàng đầu cho bệnh nhân trẻ < 50 tuổi, điều trị lần đầu, bướu 

lan tỏa 

- Thường kết quả cho bệnh nhân có biểu hiện cường giáp nhẹ, bướu cổ nhỏ 

- Thời gian điều trị từ 18 -24 tháng 

- Thuốc thường dùng: 

 Thiamazole (Carbimazole, Methimazole, Thyrozol) 

+ Liều ban đầu tấn công liều có thể 15-40mg/ngày, chia 1- 2 lần (cường giáp 

nhẹ liều 15mg, trung bình liều 30 - 40mg, liều nặng trên 40mg/ngày). Uống 

thuốc sau ăn. 

+ Chỉnh liều khi bệnh nhân dần về bình giáp. 

+ Liều duy trì: 5 -10 mg/ngày hoặc tùy từng đáp ứng của bệnh nhân. 

 Propylthiouracil (PTU) 

+ Liều ban đầu: 400- 450 mg/ ngày, chia 2-3 lần, uống thuốc sau ăn. 

+ Giảm dần liều khi BN dần về bình giáp. 

+ Liều duy trì: 50 - 150mg/ngày hoặc tùy từng đáp ứng của bệnh nhân. 

- Dị ứng: 

+ Giảm hoặc mất bạch cầu hạt (trung tính): thường gặp trong những tuần điều 

trị đầu, BN đau họng, sốt cao, rất dễ bị nhiễm trùng huyết, mẩn đỏ, đau khớp 

+ Tăng enzyme gan: hội chứng hoàng đản: do tắc mật trong gan, hoặc viêm 

gan   
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2.2. Thuốc chẹn beta giao cảm nhằm làm giảm triệu chứng cường giáp 

- Metoprolol (Betaloc, Betaloc zok) viên 25 và 50mg, liều 25 - l00mg/ ngày. 

- Atennolol (Lopilcar) viên 50mg, liều 25 -100mg/ngày. 

- Bisoprolol (Concor) viên 2,5 và 5mg, liều.2,5 - 10mg/ngày. 

- Propranolol (Inderal) viên 40mg liều 40 - 240mg/ngày. 

2.3. Kết hợp thuốc kháng giáp tổng hợp với Thyroxin 

Chỉ đinh trong giai đoạn điều trị sau khi đã bình giáp. Dự phòng TRAb tái 

tăng trở lại có thể duy trì đơn độc Thyroxin 2-3 năm sau khi đã ngừng thuốc kháng 

giáp trạng tổng hợp.  

2.4. Corticoid 

- Bổ sung các biện pháp điều trị lồi mắt, dùng liều cao: đường uống hoặc tiêm 

truyền, thậm chí dùng liều xung (pulse-therapy) 

- Dùng phối hợp khi xuất hiện cơn bão giáp 

- Khi người bệnh dị ứng thuốc kháng giáp trạng tổng hợp 

- Điều trị phù niêm trước xương chày. 

2.5. Các thuốc khác 

- Thuốc an thần, trấn tĩnh: Seduxen dạng uống 

- Điều trị thuốc hỗ trợ và bảo vệ tế bào gan suốt thời gian dùng thuốc kháng giáp 

trạng tổng hợp 

- Tăng cường vitamin và khoáng chất 

- Lợi tiểu giảm phù 

- Điều trị các biến chứng (nếu có)  

3. Điều trị ngoại khoa [2] 

3.1. Chỉ định 

- Điều trị nội khoa kết quả hạn chế, hay tái phát 

- Bướu giáp quá to 

- Basedow ở trẻ em điều trị nội khoa không có kết quả 

- Phụ nữ có thai (tháng thứ 3-4) và trong thời gian cho cơn bú 

- Không cơ điều kiện điều trị nội khoa 
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3.2. Biến chứng 

Chảy máu sau mổ, tổn thương thần kinh quặt ngược, tụ máu, phù nề thanh 

quản, suy giáp, suy cận giáp... 

4. Điều trị Iode – 131 [3] 

4.1. Chỉ định  

- Bệnh nhân lớn tuổi 

- Bệnh nhân Basedow có suy tim nặng, thể: trạng yếu hoặc có tai biến của điều 

trị nội khoa. 

- Điều trị nội khoa thời gian dài không kết quả. 

- Tái phát sau điều trị nội khoa hoặc ngoại khoa. 

4.2. Chống chỉ định 

- Phụ nữ có thai, cho con bú. 

- Bướu nhân, bướu sau lồng ngực 

- Hạ bạch cầu thường xuyên 

4.3. Chuẩn bị trước phóng xạ 

- Kháng giáp trạng tổng hợp nếu cường giáp nặng (không cần thiết nếu bệnh 

nhẹ), ngừng thuốc trước phóng xạ 5-7 ngày. Có thể cho thuốc chẹn Beta giao 

cảm để kiểm soát triệu chứng. 

- Liều iode phóng xạ bằng 80 - 120 mCi/gam x Khối lượng tuyến giáp x 100/độ 

tập trung iode 24h. 

4.4. Hiệu quả điều trị 

Đạt bình giáp ở trên 80% số bệnh nhân. 

4.5. Biến chứng 

Giảm bạch cầu, ung thư tuyến giáp, cơn bão giáp, suy giáp. 

5. Điều trị một số thể đặc biệt [1] 

5.1. Basedow ở phụ nữ có thai 

- Điều trị chủ yếu bằng kháng giáp trạng tổng hợp, có thể chỉ định phẫu thuật ở 

3 tháng cuối nếu bị dị ứng thuốc kháng giáp trạng tổng hợp. Chống chỉ định 

điều trị I- 131. 
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- Mục tiêu: đảm bảo sự phát triển của thai và tránh các biến chứng cho mẹ 

- Thuốc: PTU và Methimazole đều dùng được nhưng ưu tiên chọn PTU vì ít qua 

nhau thai hơn. 

- Theo dõi: FT4 ở giới hạn cao hơn của bình thường, TSH ở giới hạn thấp của 

bình thường. Tránh để suy giáp cho mẹ. 

5.2. Basedow ở người cao tuổi hoặc người có bệnh lý tim mạch 

- Cường giáp dễ gây suy tim, loạn nhịp hoàn toàn, cần khống chế nhanh tình 

trạng cường giáp và tránh tái phát. 

- Thường dùng kháng giáp trạng tổng hợp và chẹn beta giao cảm, sau đó điều trị 

triệt để bằng iode phóng xạ 

- Ít chỉ định điều trị ngoại khoa. 

5.3. Basedow có biến chứng mắt 

- Điều trị nội khoa là chính. Điều trị ngoại khoa chỉ khi thất bại với nội khoa 

hoặc biến chứng mắt nặng. Ít chỉ định điều trị iode phóng xạ, có thể chỉ định 

khi bệnh nhân lớn tuổi. 

- Corticoid có lồi mắt 

- Xạ trị hốc mắt hoặc phẫu thuật làm giảm lồi mắt khi BN đã hết cường giáp ít 

nhất 6 tháng. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG CỦA BỆNH BASEDOW 

1. Tiến triển  

- Bệnh Basedow thường không tự khỏi mà cần phải điều trị [1] 

- Khi được điều trị, bệnh có thể khỏi hoàn toàn, song cũng có thể tái phát hoặc 

suy giáp do tai biến [1] 

2. Biến chứng  

- Suy tim, lúc đầu tăng cung lượng tim, sau đó suy tim ứ trệ mạn tính [1] 

- Rung nhĩ [1] 

- Cơn bão giáp [1] 

- Viêm gan do loạn dưỡng sau đó có thể xơ gan [1] 

- Song thị, mất thị lực(mù) do lồi mắt [1] 
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- Suy giáp hoặc ung thư hóa liên quan đến điều trị [1]. 

VI. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN  

- Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm độc giáp (cường giáp)  

- Bệnh nhân Basedow có biến chứng cơ quan đích:  

+ Biến chứng mắt 

+ Biến chứng tim mạch 

+ Cơm bão giáp 

- Bệnh  nhân có một trong các biểu hiện: ăn nhiều nhưng vẫn sút cân, hồi hộp 

trống ngực, run tay chân, bướu cổ to nuốt vướng nghẹn. 
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MÃ ICD CÓ THỂ ÁP DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ CƯỜNG GIÁP 

STT MÃ ICD TÊN BỆNH 

1 E05 Nhiễm độc giáp [cường giáp] 

2 E05.0 Nhiễm độc giáp với bướu lan toả 

3 E05.1 Nhiễm độc giáp với bướu giáp đơn nhân độc 

4 E05.2 Nhiễm độc giáp với bướu giáp đa nhân độc 

5 E05.3 Nhiễm độc giáp từ mô giáp lạc chỗ 

6 E05.4 Nhiễm độc giáp do dùng thuốc 

7 E05.8 Nhiễm độc giáp khác 

8 E05.9 Nhiễm độc giáp, KXĐK 

 



 
 

 
 

 

SUY TUYẾN GIÁP 

 

I. KHÁI NIỆM 

- Suy giáp là hội chứng gây ra bởi thiếu hụt hormon tuyến giáp bệnh biểu hiện bệnh 

ở tất cả các mô và cơ quan. 

- Đây là bệnh thường gặp, đặc biệt là ở phụ nữ, với tỷ lệ mắc khoảng 2% (so với 

0,1% ở nam). Tỷ lệ mắc suy giáp dưới lâm sàng vào khoảng 7,5% ở nữ và 3% ở 

nam, tăng lên theo tuổi. Suy giáp bẩm sinh là một trong những khuyết tật bẩm sinh 

thường gặp nhất (khoảng 1 trong 5000 ca sinh) [3]. 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Suy giáp tiên phát (do bệnh lý tại tuyến giáp) chiếm hơn 95% các trường hợp.  

+ Viêm tuyến giáp lympho mãn tính (bệnh hashimoto) phần lớn là nguyên nhân 

hay gặp nhất gây ra một bệnh lý tự miễn trong đó tuyến giáp bị phá hủy theo cơ 

chế miễn dịch trung gian tế bào. 

+ Suy giáp do điều trị gây ra bởi cắt tuyến giáp hoặc điều trị iod phóng xạ cũng 

thường gặp. 

+ Suy giáp thoáng qua xuất hiện trong viêm tuyến giáp không đau hoặc sau đẻ và 

viêm tuyến giáp bán cấp, thường sau giai đoạn cường giáp. - Các thuốc có thể 

gây suy giáp (thường ở các bệnh nhân có viêm tuyến giáp tự miễn tiềm ẩn) bao 

gồm các thuốc chứa iod như amiodarone, lithium, interfron- , interfron- , 

interleukin-2, thalidomid, bexaroten và sunitinib, các thionamide sử dụng trong 

điều trị cường giáp nếu quá liều có thể gây suy giáp… 

- Suy giáp thứ phát do thiếu hụt TSH hiếm gặp nhưng có thể xuất hiện trong bất kỳ 

rối loạn nào của tuyến yên hoặc vùng dưới đồi, bao gồm phẫu thuật, trấn thương 

hoặc chiếu xạ vào khu vực này. Tuy nhiên,hiếm khi xảy ra suy giáp mà không có 

bằng chứng của các bệnh tuyến yên. 



 
 

 
 

- Các u máu hiếm gặp thể hiện hoạt tính của enzyme deiodinase type 3 của hormon 

tuyến giáp (chuyển T4 thành T3 đảo nguọc bất hoạt- rT3) đã được báo cáo là gây 

suy giáp, một hội chứnng gọi là suy giáp phá hủy (consumptive hypothyroidism) 

- Kháng hormon tuyến giáp gây ra bởi đột biến ở các gene beta-receptor hormon 

tuyến giáp thường không gây các triệu chứng của suy giáp do nồng độ hormon 

tuyến giáp tăng bù cho giảm phản ứng [3]. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Triệu chứng lâm sàng 

- Tổn thương da, niêm mạc: 

+ Thay đổi bộ mặt: mặt tròn như mặt trăng, nhiều nếp nhăn, bộ mặt già trước so 

với tuổi, thờ ơ, ít biểu lộ tình cảm. 

+ Phù mi mắt, nhất là mi dưới, trông như mọng nước. 

+ Gò má tím và nhiều mao mạch bị giãn, môi dày và tím lại. 

+ Bàn chân, tay: dày, ngón tay to, khó gập lại, da lạnh, gan bàn chân, bàn tay có 

màu vàng. 

+ Niêm mạc lưỡi bị thâm nhiễm làm lưỡi to ra, dây thanh đới hay bị thâm nhiễm 

nên thường nói khàn. Niêm mạc và vòi Eustache bị thâm nhiễm gây ù tai, nghe 

kém. Phù niêm mạc mũi nên khi ngủ hay ngáy to. 

+ Da, lông tóc móng: phù cứng, da khô dễ bong vảy, tóc khô dễ gãy rụng, lông 

nách, lông mu rụng thưa thớt, móng chân, móng tay mủn, dễ gãy. 

- Triệu chứng giảm chuyển hóa: là hậu quả của sự thiếu hụt hormon tuyến giáp: 

+ Rối loạn điều hòa thân nhiệt biểu hiện bằng cảm giác sợ rét, thân nhiệt giảm, 

chân tay lạnh và khô. 

+ Rối loạn điều tiết nước: uống ít nước, đi tiểu ít, bài tiết rất chậm sau khi uống 

nước. 

+ Thường tăng cân tuy ăn uống kém. 



 
 

 
 

- Triệu chứng tim mạch: 

+ Nhịp tim thường chậm < 60 chu kì/phút, huyết áp thấp chủ yếu là huyết áp tâm 

thu, tốc độ tuần hoàn giảm. Có thể có cơn đau thắt ngực hoặc suy tim với tim 

to. 

+ Tràn dịch màng tim với các mức độ khác nhau có khi không kèm theo suy tim. 

- Rối loạn thần kinh - tinh thần - cơ: 

+ Người bệnh thường mệt mỏi, li bì, trạng thái vô cảm, thờ ơ. Thường có sự suy 

giảm các hoạt động thể chất, trí óc và sinh dục. Da khô do giảm tiết mồ hôi. 

+ Rối loạn thần kinh tự động biểu hiện bằng táo bón kéo dài, có thể kèm với giảm 

nhu động ruột. 

+ Tổn thương cơ với biểu hiện yếu cơ, đau cơ, co cơ không tự nhiên, chuột rút 

- Biểu hiện khác:  

+ Tràn dịch màng phổi hoặc ổ bụng có thể gặp. 

+ Tuyến giáp có thể to hoặc bình thường tùy thuộc nguyên nhân gây suy giáp. 

+ Ở người bệnh nữ có thể rong kinh, rối loạn kinh nguyệt kèm chảy sữa, giảm 

hoặc mất khả năng hoạt động sinh dục. Có thể có biểu hiện suy chức năng tuyến 

thượng thận.  

1.2. Cận lâm sàng 

Có thể sử dụng các xét nghiệm: 

1.2.1.Xét nghiệm phục vụ chẩn đoán xác định 

FT3, FT4 giảm, TSH tăng hoặc có thể bình thường 

1.2.2. Xét nghiệm phục vụ điều trị và biến chứng 

- Công thức máu: biểu biện thiếu máu hồng cầu bình thường hoặc to. 

- Sinh hóa máu: 

+ Cholesterol, triglycerid tăng. 

+ Glucose, natri máu giảm, CK, CKMB tăng. 

- Anti – TPO: tăng gặp trong suy giáp do viêm tuyến giáp tự miễn Hashimoto. 



 
 

 
 

- Siêu âm tuyến giáp: Tuyến giáp teo nhỏ hoặc không quan sát được nhu mô tuyến 

giáp trên siêu âm (trong trường hợp suy giáp sau phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến 

giáp), đậm độ nhu mô tuyến giáp giảm âm, Fcó thể có nhiều xơ hóa (do viêm tuyến 

giáp mạn tính Hashimoto). 

- Chụp X-quang tim phổi: bóng tim to do thâm nhiễm cơ tim, có thể có tràn dịch 

màng tim, tràn dịch màng phổi. 

- Điện tâm đồ: nhịp chậm xoang, QRS điện thế thấp ở tất cả các chuyển đao. 

- Trường hợp suy giáp diễn biến nặng: 

+ SA doppler tim: có thể có tràn dịch màng ngoài tim. 

+ SA ổ bụng: có thể thấy tràn dịch màng bụng [1]. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- Người bệnh cao tuổi hoặc già: thường có một số triệu chứng dễ nhầm với suy giáp 

như béo, chậm chạp, da khô, móng tay dễ gãy, thiếu máu…song nồng độ TSH và 

hormon tuyến giáp bình thường. 

- Người bệnh hội chứng thận hư có biểu hiện phù, tràn dịch các khoang thanh mạc, 

da xanh, niêm mạc nhợt, chậm chạp…nhưng nồng độ TSH và hormon tuyến giáp 

bình thường. 

- Suy dinh dưỡng: thường có biểu hiện thiếu máu, phù, da khô, móng tay dễ gãy 

nhưng nồng độ TSH và hormon tuyến giáp bình thường. 

- Người bệnh tâm thần: thường có biểu hiện sắc thái, nét mặt, ý thức giống người    

bệnh suy giáp, song xét nghiệm nồng độ TSH và hormon tuyến giáp bình thường 

[1]. 

3. Chẩn đoán thể lâm sàng 

3.1. Suy giáp nhẹ 

Thường có ít triệu chứng lâm sàng. 

3.2. Suy giáp còn bù 

Khi nồng độ TSH giảm, T4 tăng nhưng T3  bình thường. 



 
 

 
 

3.3 Suy giáp dưới lâm sàng 

- Khi chưa có triệu chứng trên lâm sàng. 

- Chẩn đoán dựa vào xét nghiệm với nồng độ TSH tăng nhẹ, hormon tuyến giáp 

bình thường hoặc ở giới hạn bình thường thấp. 

4. Thể có một số triệu chứng lâm sàng nổi bật như: 

- Thể thiếu máu: thường là thiếu máu đẳng sắc hay nhược sắc, nồng độ sắt huyết 

thanh giảm. 

- Thể cơ: phì đại cơ hoặc rối loạn trương lực cơ. 

- Thể tiêu hóa: tá tràng và đại tràng khổng lồ, túi mật co bóp yếu, có thể có sỏi mật. 

- Thể thần kinh – tâm thần: có nhiều triệu chứng thần kinh tâm – thần, đặc biệt có 

dấu hiệu tổn thương tiểu não, rối loạn tâm thần thể trầm cảm, mê sảng hoặc lú lẫn. 

- Thể tràn dịch đa màng. 

- Thể tim mạch: tim to, có biểu hiện suy tim. 

- Thể hôn mê do suy giáp [1]. 

5. Chẩn đoán biến chứng 

5.1. Hôn mê do suy giáp 

- Thường hiếm gặp nhưng nặng tiến triển chậm, xảy ra ở bệnh nhân suy giáp lớn 

tuổi không điều trị hoặc điều trị không đầy đủ, hoặc bị chấn thương, nhiễm khuẩn 

phối hợp. 

- Triệu chứng: 

+ Hôn mê yên lặng, tiến triển từ từ, không có dấu hiệu thần kinh khu trú. 

+ Thân nhiệt giảm thấp, có khi xuống dưới 30 độ C. 

Thở chậm khò khè có cơn ngừng thở. Rối loạn hô hấp có thể do lưỡi to, phù 

thanh quản, nhiễm trùng phổi hay tràn dịch màng phổi kèm theo. 

+ Nhịp tim chậm, trụy mạch, HA giảm. Tràn dịch màng tim, dịch nhiều protein. 

+ Na máu giảm, cholesterol máu tăng, protein/dịch não tủy tăng cao. 

+ Tiên lượng nặng, đặc biệt ở các bệnh nhân già, có bệnh tim mạch hoặc hô hấp. 



 
 

 
 

5.2. Biến chứng tim mạch 

- Rối loạn nhịp tim: nhịp chậm xoang, block nhĩ thất… 

- Suy vành. 

- Tràn dịch màng tim nhiều gây ép tim. Hay gặp tràn dịch màng tim nhưng thường 

số lượng ít. 

- Điện tâm đồ: điện thế ngoại biên giảm. Sóng T âm, QT kéo dài có thể gặp rối loạn 

dẫn truyền nhĩ thất hoặc block nhánh [2]. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

- Điều trị nguyên nhân gây suy giáp. 

- Bồi phụ hormon gây suy giáp. 

- Liều lượng và loại hormon bồi phụ tùy thuộc vào mức độ suy giáp và đặc điểm 

của người bệnh (tuổi, bệnh kèm theo…) 

- Hormon tuyến giáp thay thế thường bắt đầu với liều nhỏ sau đó tăng dần tới liều 

tối đa [1]. 

2. Điều trị cụ thể  

2.1. Thuốc 

Levothyroxin là thuốc được lựa chọn. Liều thay thế trung bình là 1,6 mcg/kg 

uống hàng ngày, và hầu hết bệnh nhân cần liều từ 75 đến 150 mcg/ngày. Ở những 

bệnh nhân dùng thuốc suốt đời cần được nhấn mạnh: Levothyroxin nên uống 30 phút 

trước bữa ăn,do chất xơ và các thực phẩm là từ đậu nành có thể ảnh hưởng đến hấp 

thu thuốc. Không nên uống chung với các thuốc ức chế hấp thu levothyroxin bao 

gồm canxi carbonate, sắt sulfate, cholestyramine sucralfate và nhôm hydroxide. Các 

tương tác thuốc khác làm tăng thải thyroxin và làm tăng nhu cầu liều thuốc bao gồm 

estrogen, rifampin, một số thuốc chống co giật (carbamazepin, phenytoin và 

phenobarbital) và một vài thuốc chống ung thư (imatinib và bexaroten). Chưa thấy 

có báo cáo về các thuốc chống co giật mới gây ra tương tác thuốc nên trên. 



 
 

 
 

Amiodarone ức chế chuyển T4 thành T3 và cũng làm tăng nhu cầu về liều 

levothyroxin. 

2.1.1. Điều trị khởi đầu 

Người trưởng thành trẻ, khỏe mạnh nên khởi đầu với liều từ 75 đến100 

mcg/ngày. Phác đồ này để điều trị suy giáp từ từ do thyroxine có thời gian bán thải 

7 ngày, và cần hàng tuần để đạt được nồng độ FT4 ổn định trong huyết tương. Các 

triệu chứng bắt đầu được cải thiện trong vòng vài tuần.Ở các bệnh nhân lớn tuổi khỏe 

mạnh, nên khởi đầu với liều 50 mcg/ngày.Bệnh nhân có bệnh tim mạch nên bắt đầu 

với liều từ 25 đến 50 mcg/ngày, và cần được theo dõi cẩn thận đối với các triệu chứng 

tim nặng lên. 

2.1.2. Điều trị duy trì 

Trong suy giáp tiên phát, mục tiêu điều trị là duy trì nồng độ TSH trong giới 

hạn bình thường nên định lượng TSH sau 6 đến 8 tuần sau khi bắt đầu điều trị. Liều 

levothyroxin nên được điều chỉnh tăng từ 12 đến 25 mcg sau mỗi 6 đến 8 tuần cho 

đến khi nồng độ TSH trở về bình thường. Sau đó, chỉ cần định lượng TSH hàng năm 

để theo dõi điều trị. TSH cũng cần được định lượng thường xuyên trong 3 tháng đầu 

của thai kỳ, vì cần tăng liều thyroxine trong giai đoạn này. 

Trong suy giáp thứ phát, không thể sử dụng nồng độ TSH để chỉnh liều. Mục 

tiêu điều trị là duy trì nồng độ TSH gần khoảng giữa của giá trị bình thường. Liều 

levothyroxin nên được điều chỉnh mỗi 6 đến 8 tuần cho đến khi đạt được mục tiêu 

trên. Sau đó,chỉ cần định lượng T4 tự do (FT4)hàng năm là thích hợp để theo dõi 

điều trị. 

2.1.3. Các tác dụng phụ của Levothyroxin 

Nên tránh sử dụng thuốc quá liều gây cường giáp do điều trị, phát hiện bằng 

nồng độ TSH thấp dưới mứcbình thường, vì làm tăng nguy cơ loãng xương và rung 

nhĩ. Bệnh mạch vành có thể nặng lên khi điều trị suy giáp. Liều levothyroxin nên 

tăng chậm và theo dõi các biểu hiện đau ngực, suy tim hoặc loạn nhịp tim nặng lên. 



 
 

 
 

Ở bệnh nhân có suy thượng thận kèm theo, điều trị suy giáp có thể làm các triệu 

chứng suy thượng thận nặng lên. Với các bệnh nhân có bệnh lý tuyến yên và suy giáp 

thứ phát, cần thăm dò trục tuyến yên-thượng thận và điều trị suy thượng thận thứ 

phát trước khi điều trị suy giáp. 

2.1.4. Điều trị các thể đặc biệt 

2.1.4.1. Suy giáp nhẹ (dưới lâm sàng) 

Bệnh nhân suy giáp nhẹ nên được điều trị levothyroxin nếu có 1 trong các biểu 

hiện sau:(a) triệu chứng phù hợp với suy giáp,(b) có bướu giáp,(c) tăng cholesterol 

máu cần điều trị,(d) mang thai hoặc (e) nồng độ TSH>10mcU/mL. Các bệnh nhân 

không được điều trị nên được theo dõi hàng năm, và nên bắt đầu sử dụng 

levothyroxin nếu các triệu chứng tiến triển hoặc nồng độ TSH tăng trên>10 mcU/mL. 

2.1.4.2. Thai kỳ 

Liều thyroxine tăng trên trung bình khoảng trên 50% trong nửa đầu của thai kỳ 

cho chuyển T4 thành rT3(T3 đảo ngược) bởi enzyme deiodinase type của nhau thai. 

Ở phụ nữ suy giáp tiên phát, nên định lượng TSH ngay khi dược chẩn đoán có thai 

và định kỳ hàng tháng sau đó cho đến hết tháng đầu của thai kỳ. Liều levothyroxin 

nên tăng khi cần để duy trì nồng độ TSH trong giới hạn bình thường. Sau sinh, nên 

trở về liều trước khi mang thai. 

2.1.4.3. Điều trị cấp cứu 

Hiếm khi cần điều trị cấp cứu cho suy giáp. Hầu hết các bệnh nhân có suy giáp 

và các bệnh kèm theo có thể điều trị theo cách thông thường. Tuy nhiên, suy giáp có 

thể làm giảm khả năng sống sót ở các bệnh nhân nặng do làm giảm thông khí,tụt 

huyết áp, hạ thân nhiệt, nhịp chậm hoặc hạ natri máu. Có ít bằng chứng ủng hộ cho 

luận điểm rằng chỉ suy giáp nặng có thể gây hôn mê hoặc shock; hầu hết các báo cáo 

về hôn mê phù niêm (myxedema coma) trở về trước đều nhận thấy bản thân bệnh lý 

ngoài tuyến giáp đã làm giảm nồng độ hormon tuyến giáp. 



 
 

 
 

Giảm thông khí và tụ huyết áp cần được điều trị tích cực cùng với bất kỳ bệnh 

lý kèm theo nào các xét nghiệm xác định chẩn đoán (định lượng TSH và FT4) nên 

được làm trước khi bắt đầu điều trị bằng hormon tuyến giáp ở các bệnh nhân nặng. 

Levothyroxin 50 đến 100 mcg dùng đường tĩnh mạch nên đuợc chỉ định mỗi 6 

đến 8 giờ trong 24 giờ, sau đó là 75 đến 100 mcg(đường tĩnh mạch) hàng ngày cho 

đến khi sử dụng đường uống được. Điều trị thay thế nên được tiếp tục theo cách 

thông thường nếu xác định được chẩn đoan suy giáp. Không có thử nghiệm lâm sàng 

nào xác định phương pháp thay thế hormon tuyến giáp tối ưu, nhưng phương pháp 

này nhanh chóng bù đắp thiếu hụt thyroxine trong khi giảm thiểu nguy cơ bệnh mạch 

vành hoặc suy tim tiềm ẩn. Phác đồ điều trị bù nhanh như vậy chỉ đuọc khuyến các 

ở các bệnh nhân rất nặng. Cần theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn và nhịp tim để phát hiện 

sớm các dấu hiệu năng lên của bệnh tim. Hydrocortison 50mg đường tĩnh mạch 8h 

một lần, thường được khuyến cáo khi điều trị thay thế nhanh hơn hormon tuyến giáp 

vì điều trị như vậy có thể thúc đẩy nhanh cơn suy thượng thận cấp (adrenal crisis) ở 

các bệnh nhân suy thượng thận. 

2.1.4.4. Suy giáp với bệnh nhân phẫu thuật 

Phẫu thuật khuẩn cấp có thể được tiến hành ở các bệnh nhân suy giáp không 

điều tri mà không làm tăng nguy cơ của các sự cố bất lợi lớn. Phẫu thuật chọn lọc 

nên trì hoãn cho tới khi đạt được bình giáp. Bệnh nhân suy giáp trải qua phẫu thuật 

có thể dừng levothyroxin nhiều ngày cho tới khi họ có thể ăn được(do thời gian bán 

thải của thuốc là 7 ngày).Tuy nhiên,có thể cân nhắc thay thế bằng đường tĩnh mạch 

nếu dừng thuốc uống hơn một tuần sau phẫu thuật.Liều thay thế đường tĩnh mạch 

xấp xỉ 80% liều uống [3]. 

2.2. Chăm sóc dinh dưỡng 

- Những chất dinh dưỡng quan trọng với bệnh nhân suy giáp: 

+ Iốt là một khoáng chất thiết yếu cần thiết để tạo ra các hormon tuyến giáp. 



 
 

 
 

+ Selen: selenium giúp “kích hoạt ” các hormon tuyến giáp để chúng có thể được 

cơ thể  sử dụng. Khoáng chất thiết yếu này cũng có lợi ích chống oxy hóa, có 

thể bảo vệ tuyến giáp khỏi bị tổn thương bởi các phân tử gọi là gốc tự do. 

+ Kẽm: kẽm giúp cơ thể  “kích hoạt ” các hormon tuyến giáp, có thể giúp cơ thể 

điều chỉnh hormon TSH. 

- Những thực phẩm cần tránh với người bệnh suy giáp: 

+ Thưc phẩm làm từ đậu nành: đậu phụ, sữa đậu nành… 

+ Hạt kê, thực phẩm chế biến cao (xúc xích, bánh ngọt, bánh quy…) 

+ Các loại rau họ cải: bông cải xanh, cải xoăn, rau bine, bắp cải… 

+ Một số loại trái cây: đào, lê và dâu tây. 

+ Đồ uống:  cà phê, trà xanh và rượu..  

2.3. Chỉ tiêu cần theo dõi đánh giá trong quá trình điều trị 

2.3.1. Lâm sàng 

Cân nặng, nhịp tim, triệu chứng táo bón…. 

- Tác dụng  về thần kinh, tim mạch… 

- Quá liều: lo lắng, run, đánh trống ngực, đau đầu, mất ngủ, gầy sút… 

2.3.2. Cận lâm sàng 

Xét nghiệm Ft4; TSH sau khi bù hormon tuyến giáp thay thế [2]. 

2.4. Tiêu chuẩn ra viện 

- Lâm sàng: các triệu chứng lâm sàng đỡ giảm: đỡ mệt mỏi, ăn uống khá hơn, đỡ lú 

lẫn hay quên. 

- Cận lâm sàng: xét nghiệm FT4 tăng, TSH giảm sau khi bù hormon tuyến giáp thay 

thế. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Hôn mê do suy giáp 



 
 

 
 

- Thường hiếm gặp nhưng nặng tiến triển chậm, xảy ra ở bệnh nhân suy giáp lớn 

tuổi không điều trị hoặc điều trị không đầy đủ, hoặc bị chấn thương, nhiễm khuẩn 

phối hợp. 

- Triệu chứng: 

+ Hôn mê yên lặng, tiến triển từ từ, không có dấu hiệu thần kinh khu trú. 

+ Thân nhiệt giảm thấp, có khi xuống dưới 30 độ C. 

+ Thở chậm khò khè có cơn ngừng thở. Rối loạn hô hấp có thể do lưỡi to, phù 

thanh quản, nhiễm trùng phổi hay tràn dịch màng phổi kèm theo. 

+ Nhịp tim chậm, trụy mạch, HA giảm. Tràn dịch màng tim, dịch nhiều protein. 

+ Na máu giảm, cholesterol máu tăng, protein/dịch não tủy tăng cao. 

+ Tiên lượng nặng, đặc biệt ở các bệnh nhân già, có bệnh tim mạch hoặc hô hấp. 

2. Biến chứng tim mạch 

- Rối loạn nhịp tim: nhịp chậm xoang, block nhĩ thất… 

- Suy vành. 

- Tràn dịch màng tim nhiều gây ép tim. Hay gặp tràn dịch màng tim nhưng thường 

số lượng ít. 

- Điện tâm đồ: điện thế ngoại biên giảm. Sóng T âm, QT kéo dài có thể gặp rối loạn 

dẫn truyền nhĩ thất hoặc block nhánh [2]. 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Những bệnh nhân có anti-TPO tăng mà chưa có suy giáp lâm sàng phải theo dõi 

và xét nghiệm định kỳ hàng năm để phat hiện sớm và điều trị kịp thời suy giáp. 

- Những phụ nữ có tiền sử đẻ mất máu nhiều phải được khám và phát hiện sớm hội 

chứng Sheehan. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

Bệnh nhân có chỉ định nhập viện khi có từ một hoặc hơn các yếu tố sau: 

- Tinh thần: mệt mỏi, ăn uống kém, chậm chạp,  lú lẫn hay quên. 

- Tổn thương da, niêm mạc, lông tóc móng. 



 
 

 
 

- Triệu chứng giảm chuyển hóa: sợ lạnh, tăng cân, uống ít nước, đi tiểu ít. 

- Triệu chứng tim mạch:  nhịp tim chậm < 60 chu kì/phút, huyết áp thấp, thể nặng 

có thể có tràn dịch màng tim. 

- Rối loạn tiêu hóa: táo bón dai dẳng.  
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT Mã bệnh Tên bệnh 

1 E03.0 Suy giáp bẩm sinh với bướu lan tỏa 

2 E03.1 Suy giáp bẩm sinh không có bướu 

3 E03.2 Suy giáp do thuốc và chất ngoại sinh khác 

4 E03.3 Suy giáp sau nhiễm trùng 

5 E03.8 Suy giáp xác định khác 

6 E03.9 Suy giáp, KXĐK 

7 E89.0 Suy giáp sau điều trị 

 

  



 
 

 
 

 

SUY THƯỢNG THẬN 

 

I. KHÁI NIỆM  

Suy thượng thận là tình trạng vỏ thượng thận giảm sản xuất Glucocorticoid hoặc 

Mineralcorticoid hoặc cả hai, không đáp ứng đủ nhu cầu cơ thể [1] 

II. NGUYÊN NHÂN 

1. Suy thượng thận tiên phát (tổn thương tại thượng thận) 

- Suy thượng thận tiên phát do nguyên nhân tự miễn. Quá trình tự miễn gây phá 

hủy tổ chức vỏ thượng thận và một số cơ quan khác của người bệnh, vì vậy có 

thể thấy phối hợp bệnh lý tự miễn khác. 

- Lao thượng thận (ngày nay hiếm gặp) 

- Phá hủy tuyến thượng thận: 

+ Cắt bỏ tuyến thượng thận hai bên trong điều trị bệnh Cushing 

+ Dùng thuốc Mitotan (op’DDD) trong điều trị ung thư thượng thận. 

- Các nguyên nhân hiếm gặp khác:  

+ Nhiễm nấm, HIV, giang mai toàn thân gây hoại tử thượng thận 

+ Xuất huyết thượng thận (rối loạn đông máu, điều trị thuốc chống đông, nhồi 

máu thượng thận hai bên, viêm tắc động mạch, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm 

khuẩn) 

+ Các bệnh thâm nhiễm, xâm lấn tuyến thượng thận: nhiễm sắt, sarcoidose, ung 

thư di căn… 

+ Thoái triển thượng thận bẩm sinh, loạn dưỡng chất trắng thượng thận 

+ Rối loạn gen 

2. Suy thượng thận thứ phát (tổn thương trung ương) 

- -Sử dụng glucocorticoid ngoại sinh kéo dài 



 
 

 
 

- U tuyến yên hoặc vùng dưới đồi: u tuyến yên, u sọ hầu, tổn thương cuống tuyến 

yên 

- Nhiễm khuẩn, thâm nhiễm: lao, di căn ung thư,... 

- Nhồi máu não, chảy máu não: Sheen, phình mạch 

- Chấn thương sọ não 

- Viêm tuyến yên lympho 

- Thiếu hụt ACTH đơn độc 

- Thiếu hụt globulin gắn cortisol có tính chất gia đình [1]. 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

Bệnh thường xảy ra từ từ trong thời gian dài, với các biểu hiện:  

- Mệt mỏi, cả về thể xác, tinh thần và sinh dục, xuất hiện ngay lúc mới ngủ dậy, 

buổi sáng ít hơn buổi chiều. Mệt tăng dần, có khi không đi lại được. 

- Gầy sút cân (2-10kg), do mất nước, mất muối 

-  Rối loạn tiêu hóa (Buồn nôn, nôn, tiêu chảy, chán ăn) 

- Xạm da, niêm mạc (chỉ xuất hiện ở suy thượng thận tiên phát) 

- Hạ huyết áp (hay gặp, chiếm 90%), mạch yếu 

- Các triệu chứng khác: hạ đường huyết, đau cơ khớp, bồn chồn, lãnh đạm, lú lẫn, 

xen kẽ giai đoạn buồn ngủ, lơ mơ (hiếm gặp) 

- Trường hợp suy thượng thận cấp, bệnh cảnh mệt, tụt huyết áp, lơ mơ không lý giải 

được, có thể xảy ra: 

+ Trên nền các triệu chứng của suy thượng thận mạn kèm theo bệnh lý stress mất 

bù cấp tính: nhiễm trùng huyết, ngưng thuốc Glucocorticoid. 

+ Đột ngột trong bệnh cảnh xuất huyết tuyến thượng thận hai bên trên bệnh nhân 

dùng kháng đông, có bệnh cảnh về bệnh huyết học khác. 



 
 

 
 

1.2. Cận lâm sàng 

1.2.1. Định lượng hormon tĩnh 

- Xn Cortisol máu 8h sáng: 

  < 3pg/dL (27.7 nmol/l): suy thượng thận 

  > 20 pg/dL (550 nmol/l): loại trừ suy thượng thận 

  3-20 pg/dL (27.7 – 550 nmol/l): làm nghiệm pháp Synacthen để CĐXĐ 

- Xn ACTH:  

  > 250 pg/ml trong suy thượng thận nguyên phát 

  0 – 50 pg/ml trong suy thượng thận thứ phát 

- Khảo sát hormon tuyến yên khi nghi ngờ suy thượng thận thứ phát. 

1.2.2. Nghiệm pháp động 

- Test Synacthen: tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch 250mcg Cosyntropin (1 ống         

Synacthen), đo cortisol máu sau tiêm 30ph và 60p, nếu cortisol máu > 18-20  

mcg/dL: loại trừ suy thượng thận. (nên dừng Glucocorticoid trước làm nghiệm 

pháp 1 ngày hoặc ít nhất giảm liều xuống mức thấp nhất) 

- Nghiệm pháp dung nạp Insulin: (là tiêu chuẩn vàng đánh giá sự toàn vẹn trục hạ 

đồi – tuyến yên – tuyến thượng thận, tuy nhiên cần theo dõi sát triệu chứng hạ 

đường huyết của bệnh nhân), bình thường khi đường huyết < 2.2 mmol/l thì 

cortisol sẽ tăng đến ít nhất là >= 18pg/dL 

- Nghiệm pháp kích thích metyrapon (ít dùng do hóa chất không sẵn có) 

1.2.3. Các xét nghiệm khác 

- Công thức máu: thiếu máu nhược sắc, giảm bạch cầu đa nhân trung tính.  Tăng 

bạch cầu đa nhân ái toan. 

- Đường máu lúc đói thấp: 60 – 65 mg%. 

- Điện giải đồ: ↓ Na+ máu, ↑ K+ máu. 

- Ure, creatinin máu tăng do giảm thể tích huyết tương. 



 
 

 
 

- FT4, TSH, FSH, LH, prolactin, (nhằm đánh giá suy các tuyến nội tiết kèm theo 

hay không) 

- Điện tim: điện thế thấp. 

- XQ tim phổi: tim nhỏ hình giọt nước, có thể thấy hình ảnh lao phổi 

- XQ bụng: Hình calci hoá vùng thượng thận (lao) có thể gặp. 

- CLVT ổ bụng có tiêm thuốc cản quang có thể phát hiện lao, nấm, cytomegalovirus, 

ung thư di căn, xuất huyết thượng thận hai bên. 

- MRI tuyến yên, sọ não (tìm kiếm các tổn thương choán chỗ ở tuyến yên hoặc vùng 

dưới đồi 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- Mệt do nguyên nhân khác (mệt do tâm thần). 

- Da đen hoặc xạm (do bệnh lý nội tiết, chuyển hoá, miễn dịch, thuốc) 

- Rối loạn sinh hoá: giảm Natri trong suy thận.[1,2] 

3. Cận lâm sàng để phục vụ chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, theo dõi 

điều trị và tiên lượng bệnh 

- Xét nghiệm huyết học: Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 

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

Glucose, ACTH, FT4, TSH, FSH, LH, prolactin 

- Chẩn đoán hình ảnh: điện tâm đồ, XQ tim phổi, XQ ổ bụng KCB, MRI sọ não hay 

tuyến yến, CT scaner ổ bụng (chỉ nên tiến hành khi suy thượng thận được chẩn 

đoán bằng một trong các nghiệm pháp kích thích trên). 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Hướng điều trị 

- Dùng Hydrocortisol thay thế 

- Bù dịch điện giải, khôi phục thể tích tuần hoàn 

- Điều trị yếu tố thúc đẩy bệnh 

2. Điều trị cụ thể 



 
 

 
 

2.1. Cơn suy thượng thận cấp 

- Truyền dịch: điều trị mất nước, mất muối, hạ HA, hạ Natri máu, sử dụng dd Muối 

đẳng trương 

- Hydrocortisol sodium phosphat hoặc sodium succinat: liều 100mg tiêm tĩnh mạch 

6 giờ/ lần trong 24 giờ cho tới khi bệnh ổn định. 

- Nếu chẩn đoán chưa rõ ràng, có thể sử dụng 4mg Dexamethasone đường tĩnh mạch 

(thay cho Hydrocotison), sau đó làm nghiệm pháp Synacthen. 

-  Khi bệnh ổn định thì giảm liều 50 mg / 6 giờ / lần / 24 giờ, duy trì Hydrocortison 

15-30mg/ ngày = 5 – 7.5mg Prednison = 0.72-1.25 mg Dexamethasone và có thể 

cho Mineralocortisol nếu thấy cần. 

-  Tăng liều Hydrocortison lên 200-400mg/24giờ nếu người bệnh có biến chứng. 

- Điều trị yếu tố thúc đẩy (stress, nhiễm trùng, phẫu thuật và các bệnh kèm theo) 

2.2. Suy thượng thận mạn 

- Glucocorticoid liều thay thế: Hydrocortison 15-30mg/ ngày = 5 – 7.5mg Prednison 

= 0.72-1.25 mg Dexamethasone, có thể sử dụng 1 lần vào buổi sáng hoặc chia 3 

lần/ ngày. Điều trị dựa vào các triệu chứng, dùng liều thấp nhất có thể để tránh 

mệt mỏi, sút cân, hạ Natri máu, không bị xạm da. Tuy nhiên, cũng cần tránh các 

biến chứng của quá liều Glucocorticoid liều thay thế 

- Mineralcorticoid: dùng trong suy thượng thận tiên phát: Fludrocortison (Florinef 

0.05-0.2 mg/ ngày) chỉnh liều theo các triệu chứng hạ HA tư thế, nồng độ Kali 

máu.[1,2] 

VI. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG  

- Cơn suy thượng thận cấp 

- Huyết áp tụt thấp 

- Mệt mỏi mạn tính 

- Gầy sút 

- Rối loạn tiêu hóa 



 
 

 
 

- Tăng sắc tố da 

- Suy giảm chức năng sinh dục 

- Hạ đường huyết 

- Rối loạn tâm thần kinh[2] 

VII. PHÒNG BỆNH  

- Với suy thượng thận tiên phát: Giáo dục bệnh nhân hiểu lí do điều trị thay thế 

suốt đời, không được bỏ thuốc điều trị, chế độ ăn muối bình thường. Đặc biệt 

biết cách tăng liều thuốc 2-3 lần hoặc tiêm hydrocortison khi ốm bệnh. 

- Với các bệnh nhân phải dùng coricoid kéo dài hoặc liều cao để điều trị một số 

bệnh mạn tính cần tránh giảm hay ngừng liều đột ngột để tránh suy thượng thận 

cấp [3]. 

VIII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Bệnh nhân có một trong các biểu hiện của suy thượng thận cấp: sốt, hạ huyết 

áp, mệt nhiều, hạ đường huyết, gầy sút cân, rối loạn tiêu hóa, rối loạn điện giải … 

khi đã được chẩn đoán suy thượng thận hoặc có tiền sử dùng Corticoid kéo dài, dùng 

kháng đông 
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STT MÃ 

BỆNH 

TÊN BỆNH 

1 E27 Các rối loạn khác của tuyến thượng thận 

2 E27.0 Tăng hoạt động vỏ thượng thận khác 

3 E27.1 Thiểu năng vỏ thượng thận nguyên phát 

4 E27.2 Cơn Addison 

5 E27.3 Thiểu năng vỏ thượng thận do thuốc 

6 E27.4 Thiểu năng vỏ thượng thận khác và không xác định 

7 E27.5 Tăng năng tủy thượng thận 

8 E27.8 Các rối loạn xác định khác của tuyến thượng thận 

9 E27.9 Rối loạn tuyến thượng thận, không đặc hiệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Phần : PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC-CHỐNG ĐỘC 

 

SỐC NHIỄM KHUẨN 

Mã ICD: R57.2 

 

I. KHÁI NIỆM 

- Sepsis được định nghĩa là tình trạng đáp ứng của cơ thể (ký chủ) đối với nhiễm 

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

mạng[4;17] 

- Septic shock - sốc nhiễm khuẩn là sepsis có tụt HA, bất thường của tế bào và 

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

thuốc co mạch để duy trì một huyết áp trung bình (MAP) ≥65 mmHg và lactate> 

2 mmol/L (> 18mg/dL)[4;18] 

- Tỷ lệ tử vong do sốc nhiễm khuẩn chiếm từ 40 đến 60%[1;73] 

- Vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể gây ra các đáp ứng viêm hệ thống làm giải phóng 

các cytokin gây viêm, có sự mất cân bằng giữa yếu tố gây viêm và yếu tố kháng 

viêm (yếu tố kháng viêm yếu hơn yếu tố gây viêm) dẫn đến gây tổn thương cơ 

quan thứ phát và tạo nên vòng xoắn suy đa tạng[1;73] 

II. NGUYÊN NHÂN[1;73] 

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

- Da, mô mềm, cơ xương khớp 

- Đường tiêu hóa như: viêm ruột, nhiễm khuẩn đường mật, áp xe gan 

- Đường hô hấp: viêm phổi, áp xe phổi, viêm phế quản, viêm mủ màng phổi.. 

- Hệ tiết niệu như: viêm mủ bể thận, ứ mủ bể thận … 

- Hệ thần kinh: viêm màng não mủ, áp xe não … 

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



 
 

 
 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng [1;73-74] 

- Các biểu hiện của nhiễm khuẩn nặng: 

+ Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống 

+ Có ổ nhiễm khuẩn 

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

nước tiểu < 0,5 ml/kg/giờ) 

- Rối loạn chức năng cơ quan tiến triển thành suy chức năng cơ quan không đáp ứng 

với bù dịch và phải dùng thuốc vận mạch: 

+ + Thận: thiểu niệu; số lượng nước tiểu giảm dần và < 0,5 ml/kg/giờ hoặc vô 

niệu 

+ + Huyết áp: tụt hạ huyết áp liên quan đến nhiễm khuẩn nặng là HATT < 90 

mmHg, hay HATB < 70 mmHg, hay HATT giảm > 40 mmHg so với trị số bình 

thường 

1.2. Các xét nghiệm cận lâm sàng 

1.2.1. Các xét nghiệm để chẩn đoán xác định [1;74] 

- Số lượng bạch cầu tăng (trên 10000/ml), tăng tỉ lệ đa nhân trung tính tăng cao trên 

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

- Máu lắng tăng. 

- CRP tăng trên 0,5 mg/dl. 

- Procalcitonin tăng > 0,125 ng/ml. 

- Xét nghiệm vi sinh xác định căn nguyên gây nhiễm khuẩn: cấy máu mọc vi khuẩn, 

virus, kí sinh trùng, nấm, nuôi cấy bệnh phẩm tại các cơ quan nghi ngờ nhiễm 

khuẩn  

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

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



 
 

 
 

+ Suy thận: tăng ure và creatinin. 

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

+ Suy gan: tăng ALT, AST, bilirubin máu, giảm tỉ lệ prothrombin máu ... 

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

+ Nhiễm toan chuyển hóa, tăng kali máu, tăng đường máu. 

- Trong trường hợp bệnh nhân phải lọc máu hoặc ECMO cần phải làm lại các xét 

nghiệm nhiều lần để theo dõi và điều chỉnh phù hợp  

- Chẩn đoán hình ảnh: XQ, Siêu âm tại cơ quan nghi nhiêm khuân, có thể cụp CLVT 

có thuốc trong 1 số trường hợp XQ, siêu âm khó ánh giá tổn thương và giúp tìm, 

đánh giá tổn thương đầy đủ 

1.2.2. Các xét nghiệm để chẩn đoán phân biệt 

- Công thức máu: Chẩn đoán phân biệt sốc mất máu  

- Sinh hóa máu: CK, CKMB, Troponin T, ProBNP chẩn đoán phân biệt sốc tim, 

NMCT cấp 

- Chẩn đoán hình ảnh: siêu âm dopple tim giúp chẩn đoán phân biệt sốc tim, Nhồi 

máu cơ tim cấp 

1.2.4. Các xét nghiệm để theo dõi điều trị 

Công thức máu, đông máu ,khí máu, chức năng gan thận, lactat để đánh giá điều 

trị, điều chỉnh các thông số máu thở, lọc máu, ECMO 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- Sốc giảm thể tích: mất nước hoặc mất máu, áp lực tĩnh mạch trung tâm thấp, sốc 

đáp ứng tốt với bù dịch hoặc máu. 

- Sốc tim do nhiều nguyên nhân; từ màng ngoài tim, cơ tim với nhiều tác nhân như 

chèn ép tim cấp, viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim..., với đặc trưng cung lượng tim 

giảm nhiều. 

- Sốc phản vệ: thường liên quan đến các dị nguyên với các biểu hiện quá mẫn. 

3. Chẩn đoán nguyên nhân[1;74] 



 
 

 
 

- Tiến hành khám lâm sàng toàn diện các cơ quan để xác định ổ nhiễm khuẩn. 

- Phối hợp các biện pháp chẩn đoán hình ảnh như siêu âm, chụp x quang, chụp cắt 

lớp vi tính... 

- Cấy các bệnh phẩm nghi ngờ của nhiễm khuẩn như; mủ, chất tiết đờm dãi, dịch, 

mủ màng phổi, màng tim, dịch não tủy, máu và nước tiểu hay mủ hoặc dịch dẫn 

lưu ổ áp xe .… 

4. Chẩn đoán mức độ[1;74] 

- Có tiến triển suy đa tạng là yếu tố tiên lượng nặng. 

- Lactat máu tăng dần và tụt huyết áp không đáp ứng với thuốc vận mạch là biểu 

hiện nặng của sốc. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị [1;75] 

- Loại bỏ ổ nhiễm khuẩn 

- Kháng sinh 

- KS đường máu  

- Dự phòng huyết  khối 

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

+ Duy trì áp lực tĩnh mạch trung tâm (ALTMTT): 11 - 16 cmH2O 

+ Duy trì huyết áp trung bình ≥ 65 mmHg. 

+ Duy trì ScvO2 ≥ 70% hoặc SvO2 ≥ 65%. 

+ Thế tích nước tiểu ≥ 0,5 ml/kg/giờ. 

2. Điều trị cụ thể 

- Loại bỏ ổ nhiễm khuẩn là biện pháp điều trị quan trọng trong sepsis và septic shock  

- Liệu pháp kháng sinh kinh nghiệm phù hợp, phổ rộng, sớm, tỷ lệ tử vong tăng theo 

mỗi giờ chậm trễ sử dụng kháng sinh.  

- Nếu chỉ dùng một loại kháng sinh tại chỗ sẽ không đủ để loại bỏ ổ nhiễm khuẩn 

trong trường hợp:  



 
 

 
 

+ Viêm hoặc ap-xe màng phổi 

+ Thủng tạng rỗng 

+ Nhiễm khuẩn từ các ống thông hoặc dụng cụ. 

- Ưu tiên điều trị ban đầu: 

+ Kiểm soát hô hấp, kiểm soát tuần hoàn, huyết động. 

+ Bảo vệ chức năng các tạng do giảm tưới máu cơ quan nghiêm trọng 

+ Bù dịch, vận mạch, kiểm soát toan kiềm 

2.1. Thuốc 

2.1.1. Bồi phụ thể tích dịch [1;75] 

- Truyền dịch sớm và nhanh ngay khi có tụt huyết áp nhằm mục đích bù đủ thể tích 

dịch lòng mạch, tuy nhiên cũng tránh gây phù phổi cấp huyết động do thừa dịch. 

Bù 1000 ml dịch tinh thể (natri clorua 0,9% hoặc ringer lactat) hoặc 500 ml dung 

dịch cao phân tử gelatin trong 30 phút, sau đó chỉnh theo đáp ứng và đánh giá lâm 

sàng. 

- Làm nghiệm pháp truyền dịch cho đến khi đạt mức áp lực tĩnh mạch trung tâm 

mong muốn, duy trì áp lực trung tâm 8-12 cmH2O, nếu người bệnh đang thở máy 

duy trì CVP 12 – 15 cmH2O. 

- Loại dịch: dịch tinh thể NaCl 0,9%, hoặc ringerlactat, nếu đã truyền nhiều dung 

dịch tinh thể nên truyền thêm dung dịch keo gelatin hoặc albumin để hạn chế thoát 

mạch. 

- Đường truyền: nếu là đường ngoại vi phải đủ lớn hoặc đặt 2-3 đường truyền, nên 

đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm để bù dịch. 

2.1.2. Dùng vận mạch[3;17][1;75-76] 

- Chỉ sử dụng thuốc vận mạch khi đã đánh giá đã bù đủ dịch. 

- Noradrenalin là thuốc sử dụng đầu tay với liều khởi đầu 0,05µg/kg/phút, tăng dẫn 

liều 0,05mcg/kg/phút mỗi 5 – 10 phút đạt huyết áp trung bình ≥ 65 mmHg. 



 
 

 
 

- Với Adrenalin là thuốc được lựa chọn thứ 2 trong trường hợp tụt huyết áp kháng 

trị, bắt đầu liều 0,05 µg/kg/giờ, tăng dần 0,05 – 0,1 µg/kg/phút đến khi đạt HA 

đích, tối đa không tăng quá 5 µg/kg/giờ. 

- Thuốc tăng co bóp cơ tim: dobutamin không sử dụng thường quy cho các người 

bệnh nhiễm khuẩn nặng và sốc nhiễm khuẩn, chỉ sử dụng cho người bệnh có rối 

loạn chức năng thất trái thông qua đánh giá siêu âm tim hoặc ống thông động mạch 

phổi, Trường hợp có chỉ định, dùng dobutamin với liều khởi đầu 3 µg/kg/phút sau 

đó theo dõi và tăng dần mỗi lần 5 µg/kg/phút, không vượt quá 20 µg/kg/phút. 

- Có thể sử dụng dopamin nếu không có nhịp nhanh hoặc loạn nhịp với liều dopamin 

khởi đầu 5 mcg/kg/giờ tăng dần 3-5 µg/kg/giờ mỗi 5-10 phút đến khi đạt HA đích, 

tối đa không tăng quá 20 µg/kg/giờ. 

2.1.3. Chẩn đoán căn nguyên nhiễm khuẩn và dùng kháng sinh[1;76] 

- Áp dụng các biện pháp lâm sàng kết hợp xét nghiệm vi sinh và chẩn đoán hình 

ảnh để xác định ổ nhiễm khuẩn và cấy máu trước khi dùng kháng sinh. 

- Giải quyết ổ nhiễm khuẩn bằng chọc hút, dẫn lưu hoặc phẫu thuật dẫn lưu nếu có 

chỉ định trên cơ sở cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ cho bệnh nhân. 

- Dùng kháng sinh đường tĩnh mạch càng sớm càng tôt, tốt nhất trong giờ đầu ngay 

sau khi có chẩn đoán nhiễm khuẩn, sau khi đã có kết quả cấy máu điều chỉnh kháng 

sinh theo kháng sinh đồ.  

- Dùng kháng sinh phổ rộng theo liệu pháp kháng sinh kinh nghiệm và xuống thang 

trên cơ sở dựa theo các dữ liệu nhạy cảm và đề kháng kháng sinh ở mỗi đơn vị 

hoặc xem tham khảo sử dụng kháng sinh trong nhiễm khuẩn nặng và sốc nhiễm 

khuẩn của Bộ Y tế. Sau khi có kết quả vi khuẩn và độ nhạy cảm cần lựa chọn 

kháng sinh nhạy cảm có phổ hẹp và ngấm tốt vào mô cơ quan bị nhiễm khuẩn. 

- Phối hợp kháng sinh trong các trường hợp: 

+ Nếu người bệnh có giảm bạch cầu phải phối hợp kháng sinh phủ tối đa phổ 

nhiễm khuẩn (vi khuẩn gram âm, gram dương hay vi khuẩn nội bào ...). 



 
 

 
 

+ Nếu nghi ngờ nhiễm trực khuẩn mủ xanh, Acinetobacte baumanni cần phối hợp 

với các kháng sinh nhạy cảm với trực khuẩn mủ xanh (Carbapenem kết hợp 

Colistin). 

+ Nếu nghi ngờ do cầu khuẩn đường ruột phối hợp thêm kháng sinh có nhạy cảm 

với cầu khuẩn đường ruột như: vancomycine, cubicin... 

Lưu ý: Ở người bệnh có suy thận, liều kháng sinh phải dựa vào độ thanh thải 

creatinin, liều đầu tiên dùng như bình thường không cần chỉnh liều, chỉ chỉnh liều từ 

các liều sau. 

2.1.4. Dùng corticoide[1;76][3;18] 

- Chỉ dùng khi sốc kém đáp ứng với vận mạch hoặc chưa cắt được vận mạch sau 48 

giờ (không dùng thường quy) với thuốc được lựa chọn hydrocortison liều 50 mg 

mỗi 6 giờ tiêm tĩnh mạch. Giảm liều và ngừng khi người bệnh thoát sốc và cắt 

được thuốc co mạch. 

- Lưu ý có thể làm nhiễm khuẩn tiến triển nặng hơn nếu liệu pháp kháng sinh kinh 

nghiệm không phù hợp và gây tăng đường máu. 

2.1.5. Kiểm soát đường máu[1;77] 

Kiểm soát đường máu mao mạch bằng insulin qua đường tiêm bắp ngắt quãng 

hoặc đường truyền tĩnh mạch, nếu đường máu mao mạch ≥ 11 mmol/l, mục tiêu duy 

trì đường máu từ 7 - 9mmol/l. 

2.1.6. Điều trị dự phòng các biến chứng[1;77] 

- Dự phòng huyết khối tĩnh mạch bằng một trong hai biện pháp sau: 

+ Heparin trọng lượng phân tử thấp như Enoxaparin 1 mg/kg tiêm dưới da, giảm 

liều khi người bệnh có suy thận hoặc fraxiparin. 

+ Sử dụng bao thay đổi áp lực định kỳ 2 tay và 2 chân. 

- Thời gian dự phòng cho đến khi bệnh nhân hết các yếu tố nguy cơ. 

- Xuất huyết tiêu hóa: dùng thuốc băng niêm mạc dạ dày như sucalfate 2 gói/ngày 

chia 2 uống hoặc bơm qua dạ dày ... hoặc các thuốc ức chế bơm proton như 



 
 

 
 

omeprazole liều 20 mg uống hoặc tiêm tĩnh mạch/ngày, pantoprazole, 

esomeprazole liều 20-40mg uống hoặc tiêm tĩnh mạch, hoặc các thuốc kháng H2 

như ranitidin ..., lưu đường dùng trong từng trường hợp cụ thể và tương tác thuốc. 

Thời gian sử dụng khi hết các yếu tố nguy cơ và bệnh đã ăn lại theo đường miệng. 

2.1.7. Truyền máu và các chế phẩm máu[1;77] 

- Không truyền plasma tươi đông lạnh để điều chỉnh các bất thường trên xét nghiệm 

khi không có nguy cơ chảy máu trên lâm sàng cũng như không có kế hoạch làm 

thủ thuật. 

- Chỉ truyền khối hồng cầu khi hemoglobin < 7g/l ở các bệnh nhân trẻ, với các bệnh 

nhân có nguy cơ giảm oxy máu như cao tuổi, nhồi máu cơ tim, đột quỵ não ...nên 

suy trì nồng độ hemoglobin 7 – 9 g/l. 

- Truyền khối tiểu cầu (KTC) khi số lượng tiểu cầu (SLTC) < 10.000/ml ngay khi 

lâm sàng không có nguy cơ chảy máu. Truyền KTC khi SLTC < 20000/ml kết hợp 

có nguy cơ chảy máu trên lâm sàng. Đưa SLTC lên trên 50000/ml nếu có kế hoạch 

làm thủ thuật hoặc phẫu thuật. 

2.1.8. Dinh dưỡng:[3;22] 

- Không dinh dưỡng TM nếu dinh dưỡng đường tiêu hóa được.  

- Dinh dưỡng calo thấp. Không cần thiết dinh dưỡng tĩnh mạch trong 7 ngày đầu 

- Arginine/Omega 3 FA, glutamine, selenium: không được khuyến cáo.  

- Có thể dùng thuốc làm tăng nhu động ruột cho những người bệnh ăn không tiêu. 

Không theo dõi dịch dạ dày tồn dư thường quy.  

2.2. Thủ Thuật[1;77] 

2.2.1. Thở máy 

- Mục tiêu:  SpO2> 92% hoặc PaO2> 60 mmHg và pH > 7,15. 

- Các biện pháp:  

+ Thở máy không xâm nhập với CPAP hoặc BiPAP nếu người bệnh tỉnh và hợp 

tác (xem bài thở máy không xâm nhập). 



 
 

 
 

+ Thở máy xâm nhập có sử dụng PEEP (nếu không có chống chỉ định dùng PEEP) 

khi thở máy không xâm nhập thất bại hoặc người bệnh không hợp tác (xem kỹ 

thuật thở máy cho người bệnh ARDS). 

+ Các thủ thuật có khả năng cải thiện chức năng vi tuần hoàn : Lọc máu, ECMO,. 

+ Mục tiêu: 

• Loại bỏ đáp ứng viêm trong nhiễm khuẩn 

• Chống huyết khối, chống tiêu sợi huyết trong nhiễm khuẩn  

• Giảm tỷ lệ tử vong thêm 6%  

2.2.2. Lọc máu liên tục  

- Lọc máu liên tục sớm nhất nếu có thể ngay sau khi có chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn 

và lưu ý phải kiểm soát được ổ nhiễm khuẩn. 

- Chỉ lọc máu khi đã nâng được huyết áp tâm thu > 90 mmHg (xem quy trình kỹ 

thuật lọc máu liên tục ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn). 

- Ngừng lọc máu liên tục khi cắt được các thuốc co mạch ít nhất 12 giờ và huyết áp 

ổn định và chuyển lọc máu ngắt quãng nếu còn chỉ định. 

2.2.3. Các thủ thuật để theo dõi, đánh giá tình trạng bệnh và đáp ứng điều trị 

- Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 

- Đặt huyết áp động mạch xâm lấn đo huyết áp liên tục 

2.2.4. Chế độ chăm sóc, dinh dưỡng 

PCCS IA- dinh dưỡng theo bệnh lí 

2.3. Các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá đáp ứng trong quá điều trị  

2.3.1. Lâm sàng 

- Ý thức 

- HA trung bình ≥ 65 mmHg  

- Nhịp tim: 60- 100 ck/p 

- Nước tiểu > 0.5ml/kg/h   

- Cải thiện tuần hoàn ngoại vi, 



 
 

 
 

- Triệu chứng nhiễm trùng toàn thân và tại chỗ.    

2.3.2. Cận lâm sàng 

- Độ bão hòa oxy tĩnh mạch trung tâm và lactate động mạch trở về bình thường:Duy 

trì ScvO2 ≥ 70% hoặc SvO2 ≥ 65% 

- Khí máu động mạch không rối loạn cân bằng acid base  

- Các marker nhiễm khuẩn Procalcitonin, CRP, CRP hs, máu lắng  

- Các xét nghiệm đánh giá tình trạng rối loạn các cơ quan: công thức máu, PT, 

APTT, Fibrinogen, ure, creatinin, GOT, GPT, Bilirubin toàn phần, bilirubin trực 

tiếp, điện giải đồ, glucose máu,làm xét nghiệm D-Dime, nghiệm pháp rượu trong 

trường hợp nghi ngờ DIC 

3. Tiêu chuẩn ra viện 

- Tri giác về bình thường 

- Hết triệu chứng nhiễm trùng toàn thân và tại chỗ, hết sốt sau dừng kháng sinh 2 

ngày 

- Huyết động ổn định  

- Các chỉ số nhiễm trùng, chức năng gan thận về bình thường 

V. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG [1;78] 

1. Tiên lượng  

Sốc nhiễm khuẩn diễn biến nặng khi có một trong hai yếu tố sau: 

- Tiến triển suy đa tạng: Đánh giá các tiêu chuẩn của rối loạn chức năng tạng, sử 

dụng bảng điểm SOFA score: [4;19] 

+ Điểm số SOFA tăng trong 24 giờ đầu đến 48 giờ tại ICU dự báo một tỷ lệ tử 

vong ít nhất là 50% cho đến 95% 

+ Điểm số SOFA < 9 dự báo tỷ lệ tử vong 33%  

+ Điểm số > 11, tỷ lệ này có thể lên tới 95%. 

+ Điểm số > 2 đưa đến tỷ lệ tử vong chung là 10% 

- Lactat tăng dần và tụt huyết áp không đáp ứng với thuốc vận mạch. 



 
 

 
 

+ Nhịp thở >= 22 nhip/ phút 

+ Huyết áp tâm thu dưới 100 mmHg 

+ Thay đổi tri giác 

2. Biến chứng 

- Suy đa tạng 

- Tắc mạch chi gây nhồi máu não, nhồi máu phổi, tắc mạch chi di chứng cắt cụt tàn 

tật suốt đời 

VI. PHÒNG BỆNH [1;78] 

- Phát hiện và xử trí sớm các nhiễm khuẩn. 

- Thực hiện lối sống lành mạnh  

- Kiểm soát tốt các bệnh lí nền như Tăng huyết áp, đái tháo đường, các bệnh lí gây 

suy giảm miễn dịch 

- Các đối tượng có nguy cơ cao cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccin như cúm, 

phế cầu để tránh nguy cơ bội nhiễm 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Bệnh nhân có biểu hiện của hội chứng nhiễm trùng rõ  

- Có từ 2 trong 3 đặc điểm sau: 

+ Nhịp thở >= 22 nhip/ phút 

+ Huyết áp tâm thu dưới 100 mmHg 

+ Thay đổi tri giác 
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VIÊM PHỔI NẶNG DO VI KHUẨN CỘNG ĐỒNG 

 

I. KHÁI NIỆM [1;34] 

- Viêm phổi mắc phải cộng đồng (VPMPCĐ) là tình trạng nhiễm trùng của nhu mô 

phổi xảy ra ở cộng đồng, bên ngoài bệnh viện, bao gồm viêm phế nang, ống và túi 

phế nang, tiểu phế quản tận hoặc viêm tổ chức kẽ của phổi. Đặc điểm chung có 

hội chứng đông đặc phổi và bóng mờ đông đặc phế nang hoặc tổn thương mô kẽ 

trên phim X quang phổi. Bệnh thường do vi khuẩn, virus, nấm và một số tác nhân 

khác, nhưng không do trực khuẩn lao. 

- Tần số thở là một trong các dấu hiệu quan trọng nhất để đánh giá tình trạng nặng 

của bệnh. 

- Cần đánh giá đầy đủ các yếu tố tiên lượng nặng để định hướng xử trí cho phù hợp 

II. NGUYÊN NHÂN [1;34] 

1. Phân loại theo chủng vi khuẩn gây bệnh thường gặp 

1.1. Vi khuẩn điển hình 

- Cầu khuẩn gram dương: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, 

Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium. 

- Song cầu gram âm: Moraxella catarrhalis. 

- Trực khuẩn gram âm: Hemophillus influenzae, Klebsiella pneumoniae, 

Enterobacteriacae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli. 

1.2. Vi khuẩn không điển hình 

- Legionella pneumophilia. 

- Mycoplasma pneumoniae. 

- Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci. 

2. Theo cơ địa người bệnh 



 
 

 
 

- Nghiện rượu: Streptococcus pneumoniae, vi khuẩn gram âm (Klebsiella 

pneumoniae), vi khuẩn kỵ khí. 

- Vệ sinh răng miệng kém: vi khuẩn kỵ khí. 

- Đang có dịch cúm hoạt động tại địa phương: Streptococcus pneumonia, 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Hemophillus influenzae. 

- Vùng đang lưu hành dịch hội chứng hô hấp và sinh sản ở lợn: Streptococcus suis 

(liên cầu lợn). 

- Tiếp xúc với gia cầm, chim: Chlamydia psittaci (ngoài căn nguyên hay gặp là cúm 

A, cúm B). 

- Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính: Streptococcus pneumoniae, Hemophillus 

influenzae, Moraxella catarrhalis, Legionella. 

- Giãn phế quản, xơ phổi: Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, 

Staphylococcus aureus. 

- Viêm phổi ở bệnh nhân đuối nước ngọt hoặc hít phải bùn đất : Pseudomonas 

pseudomallei ( còn gọi là vi khuẩn withmore ) 

- Ghép tạng, suy thận: Legionella. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định [2;19-20] 

I. 1.1. Lâm sàng 

1.1.1. Triệu chứng cơ năng 

- Xuất hiện cấp tính trong vài ngày. 

- Triệu chứng điển hình: sốt cao, rét run, ho khạc đờm mủ, đau ngực kiểu màng phổi 

(nếu có tổn thương màng phổi). 

1.1.2. Triệu chứng thực thể 

- Hội chứng nhiễm trùng: sốt, môi khô, lưỡi bẩn... Trên bệnh nhân cao tuổi, bệnh 

nhân suy giảm miễn dịch các biểu hiện ban đầu của viêm phổi có thể không rầm 

rộ. 



 
 

 
 

- Hội chứng đông đặc (rung thanh tăng, gõ đục, rì rào phế nang giảm), có thể có 

nghe thấy ran nổ nếu tổn thương nhiều ở phổi. 

- Viêm phổi do tác nhân vi khuẩn điển hình: phần lớn bệnh nhân sốt cao >390C, rét 

run kèm theo bệnh nhân xuất hiện ho khan lúc đầu sau ho khạc đờm mủ, có thể 

khạc đờm màu rỉ sắt và đau ngực vùng tổn thương. Tuy nhiên người lớn tuổi có 

thể không có sốt; bệnh nhân có thể có biểu hiện tím tái, khó thở, nhịp thở nhanh > 

30 lần/phút... 

- Viêm phổi do tác nhân vi khuẩn không điển hình: phần lớn xảy ra trên người lớn 

tuổi và trẻ em với các triệu chứng âm thầm hơn bao gồm: sốt nhẹ, đau đầu, ho 

khan, cảm giác mệt mỏi như triệu chứng nhiễm virus. Khám không rõ hội chứng 

đông đặc, thấy rải rác ran nổ. Tuy nhiên các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu 

cho thể bệnh. 

1.2. Cận lâm sàng  

1.2.1. Công thức máu 

Có tăng số lượng bạch cầu (> 10 Giga/lít), tăng ưu thế tế bào đa nhân trung tính. 

Hoặc số lượng bạch cầu giảm (< 4,4 Giga/lít). Tốc độ máu lắng tăng. 

1.2.2. Dấu ấn viêm 

Tăng CRP, tăng procalcitonin 

1.2.3. X-quang phổi  

Là cận lâm sàng quan trọng trong bệnh viêm phổi. Hình ảnh tổn thương trên X-

quang phổi của VPMPCĐ: 

- Tổn thương phế nang: hình mờ tương đối đồng nhất chiếm một thùy hoặc phân 

thùy phổi và có hình ảnh phế quản hơi. Các trường hợp ít điển hình hơn cho thấy 

các hình mờ này không chiếm một thùy hoặc phân thùy hoặc có thể kèm theo xẹp 

phổi do dịch tiết gây tắc nghẽn các phế quản. 

- Tổn thương phế quản phổi: tổn thương mờ rải rác, không đồng nhất, những tổn 

thương mờ này có thể chồng lên nhau tạo thành những hình mờ đậm hơn. 



 
 

 
 

- Tổn thương mô kẽ: hình ảnh mờ dạng lưới hoặc lưới nốt khắp cả hai bên phổi, đôi 

khi tiến triển thành những hình mờ rải rác thường xuất hiện ở thùy dưới. 

- Thâm nhiễm dạng nốt: hình mờ tròn giới hạn rõ với đường kính lớn hơn 1 cm trên 

phim X-quang phổi. 

- Trên lâm sàng có những trường hợp viêm phổi không phát hiện tổn thương trên 

X- quang phổi, chẩn đoán viêm phổi nếu bệnh nhân có những triệu chứng lâm 

sàng phù hợp và có thể tiến hành chụp X-quang phổi lần hai sau 24 - 48 giờ. 

- Hình ảnh trên X-quang phổi cũng có giới hạn trong chẩn đoán viêm phổi: 

+ Chẩn đoán dưới mức viêm phổi hay thậm chí âm tính giả: (1) Béo phì, khí phế 

thũng, bất thường cấu trúc phổi làm che mờ tổn thương viêm phổi; (2) Viêm 

phổi giai đoạn quá sớm; (3) Mất nước nặng, giảm bạch cầu hạt nặng làm tổn 

thương viêm không thể lộ rõ; (4) Nhiễm P. jijovecii trên bệnh nhân suy giảm 

miễn dịch vì tổn thương chủ yếu mô kẽ phổi nên có thể không thể hiện rõ trên 

X-quang phổi. 

+ Chẩn đoán quá mức viêm phổi hay thậm chí là dương tính giả: (1) Phù phổi 

trong suy tim ứ huyết, hẹp hai lá; (2) Nhồi máu phổi; (3) Hội chứng suy hô hấp 

cấp tính ARDS; (4) Chảy máu phế nang; (5) Ung thư phế quản hoặc ung thư di 

căn phổi; (6) Xẹp phổi; (7) Viêm phổi sau xạ trị; (8) Viêm nhu mô phổi không 

do nhiễm trùng (viêm mạch máu phổi, viêm phế nang do dị ứng, viêm mô kẽ 

phổi do miễn dịch bao gồm phản ứng thuốc); (9) Tăng tế bào ái toan ở phổi; 

(10) Viêm tiểu phế quản tắc nghẽn. 

1.2.4. Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực 

- Được chỉ định ở bệnh nhân VPMPCĐ trong những trường hợp sau: 

+ Viêm phổi nặng và diễn biến phức tạp. 

+ Viêm phổi ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch. 

+ Viêm phổi tái phát hoặc không điều trị dứt điểm được. 



 
 

 
 

+ Bệnh nhân nghi ngờ mắc viêm phổi trên lâm sàng nhưng hình ảnh X quang phổi 

không rõ tổn thương. 

- Các dạng tổn thương của VPMPCĐ trên phim chụp cắt lớp vi tính: 

+ Tổn thương phế nang: các đám mờ đồng nhất ở nhiều phân thùy hoặc toàn bộ 

thùy phổi, có dấu hiệu phế quản hơi (dạng viêm phổi thùy). Có thể gặp hình ảnh 

xẹp các phân thùy và hạ phân thùy do tắc nghẽn đường dẫn khí có kích thước 

nhỏ. 

+ Tổn thương phế quản phổi: nhiều đám mờ thâm nhiễm và rải rác ở các phân 

thùy phổi, phân bố không đồng nhất xen lẫn nhau giữa phần phổi lành và vùng 

phổi tổn thương (dạng phế quản phế viêm). 

+ Tổn thương mô kẽ: Tổn thương dày thành phế quản, tổn thương mô kẽ dạng nốt 

không đều hoặc dạng lưới. 

- Một số hình ảnh đặc biệt tổn thương trên phim chụp cắt lớp vi tính ngực theo căn 

nguyên vi sinh: 

+ Viêm phổi do S. pneumoniae: tổn thương là các vùng đông đặc đồng nhất, có 

hình phế quản hơi, giới hạn ở một thùy phổi, có thể kèm theo tràn dịch và tràn 

mủ màng phổi. 

+ Viêm phổi do S. aureus gây các tổn thương dạng viêm phế quản phổi với hình 

ảnh nhiều đám mờ đông đặc phổi. Tổn thương thường gặp dạng hang, có thể 

kèm theo tràn dịch và tràn mủ màng phổi. 

+ Viêm phổi do Klebsiella: thường gặp ở thùy trên, có hình ảnh đông đặc phổi, 

có hình ảnh phế quản hơi, tổn thương thường gây xuất tiết nhiều đẩy lồi rãnh 

liên thùy về phía phổi lành, thường tạo hang, có kèm theo tràn dịch và tràn mủ 

màng phổi nhiều hơn so với S. pneumoniae. 

+ Viêm phổi do Legionella: các tổn thương đông đặc lan tỏa, ở một thùy hoặc 

nhiều thùy phổi thường kèm tràn dịch màng phổi ít, hiếm khi gặp tổn thương 

dạng áp xe. 



 
 

 
 

+ Viêm phổi do Hemophilus influenza: tổn thương dưới dạng viêm phế quản phổi 

rải rác nhiều phân thùy phổi hai bên. 

+ Viêm phổi do virut: Ở người lớn, tổn thương dạng đám mờ phế nang ở thùy 

dưới hai bên hay dạng kính mờ. Ở trẻ em gặp dạng nốt lưới lan tỏa. Một số 

trường hợp tổn thương phổi tiến triển rất nhanh gây suy hô hấp cấp. 

+ Viêm phổi do virus SARS CoV2: tổn thương xuất hiện hai bên phổi, thường 

gặp nhiều ổ, phân bố nhiều ở ngoại vi, dưới màng phổi và đáy phổi (tập chung 

nhiều ở phân thùy sau). Tổn thương dạng kính mờ tăng dần, tiến triển đám mờ 

kèm theo dày vách liên thùy, vách trong tiểu thùy và dày dạng lưới Chụp cắt 

lớp vi tính ngực có thể đánh giá được mức độ nghiêm trọng và theo dõi tiến 

triển của bệnh nhân mắc VPMPCĐ do virus SARS CoV2. 

1.2.5. Siêu âm lồng ngực 

- Ngày nay, siêu âm lồng ngực đã được chấp thuận là xét nghiệm cận lâm sàng được 

chỉ định trong chẩn đoán viêm phổi vì tính chính xác trong chẩn đoán, thuận tiện 

và chi phí thấp. 

- Những đặc điểm của viêm phổi trên siêu âm lồng ngực là các hình ảnh tổn thương 

đông đặc có di động theo nhịp thở, có thể thấy hình ảnh khí trong phế quản và hình 

ảnh tràn dịch màng phổi. Siêu âm lồng ngực còn có vai trò trong theo dõi đáp ứng 

điều trị, như bệnh thuyên giảm nếu những hình ảnh đông đặc nhỏ hơn và giảm dần 

sự hiện diện và số lượng của dịch khoang màng phổi trong quá trình điều trị. 

1.2.6. Có thể làm thêm một số các xét nghiệm để chẩn đoán phân biệt 

- XN AFB, PCR lao để chẩn đoán phân biệt lao 

- XN Cúm A, B, XN sàng lọc Covid  

- XN nuôi cấy tìm vi nấm, vi nấm soi tươi 

1.2.7. Các xét nghiệm phục vụ việc điều trị 

Để chỉnh liều thuốc theo chức năng gan thận: 

- XN Chức năng gan: GOT, GPT, Albumin 



 
 

 
 

- XN chức năng thận: ure, Creatinin  

- XN khí máu để đánh giá hiệu quả điều trị và điều chỉnh các thông số máy thở  

1.2.8. Các xét nghiệm để chẩn đoán biến chứng 

- Siêu âm tim: Phát hiện sớm biến chứng Viêm nội tâm mac nhiễm khuẩn 

- Điện tâm đồ: Phát hiện biến chứng viêm màng ngoài tim. 

2. Chẩn đoán phân biệt [1;36] 

- Viêm phổi liên quan đến các cơ sở chăm sóc y tế. 

- Viêm phổi không do vi khuẩn: do virut, nấm, ký sinh trùng. 

- Lao phổi. 

- Viêm phế quản. 

- Viêm đường hô hấp trên. 

- Nhồi máu phổi. 

- Tràn dịch màng phổi. 

- Bệnh lý các khối u phổi-phế quản. 

- Viêm phổi tăng bạch cầu ái toan. 

- Bệnh tạo u hạt Wegener 

3. Chẩn đoán nguyên nhân[1;35] 

- Cần hỏi bệnh kỹ và làm các xét nghiệm cần thiết để có đầy đủ thông tin về cơ địa 

người bệnh (bệnh phổi mạn tính, suy thận, ghép tạng, nghiện rượu, yếu tố dịch 

tễ…). Làm đủ các xét nghiệm vi sinh giúp phân lập vi khuẩn gây bệnh. 

- Lưu ý các yếu tố nguy cơ gợi ý nguyên nhân viêm ph ổi do trực khuẩn 

- mủ xanh: 

+ Bệnh lý liên quan đến cấu trúc phổi (giãn phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn 

tính …). 

+ Mới được điều trị kháng sinh trong thời gian gần đây.  

+ Gần đây có nằm điều trị nội trú trong bệnh viện. 

+ Suy dinh dưỡng. 



 
 

 
 

+ Điều trị corticoid dài ngày, cơ địa suy giảm miễn dịch. 

4. Chẩn đoán mức độ nặng[1;35] 

Theo cơ địa người bệnh: 

- Tuổi > 75. 

- Bệnh lý kèm theo: 

- Các khối u ác tính. 

- Suy hô hấp mạn tính. 

- Bệnh lý tim mạch. 

- Đái tháo đường. 

- Bệnh lý thần kinh (ảnh hưởng đến cơ hô hấp hoặc có tình trạng rối loạn nuốt). 

- Suy thận. 

- Hút thuốc lá, thuốc lào nhiều năm. 

- Suy giảm miễn dịch. 

- Nghiện rượu. 

- Sau đợt nhiễm virut, hoặc mới đây được chẩn đoán và điều trị viêm phổi. 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Hướng điều trị [1;37] 

- Điều trị kháng sinh sớm trong 4 giờ đầu nhập viện theo kinh nghiệm, điều chỉnh 

kháng sinh dựa vào đáp ứng lâm sàng, kết quả nuôi cấy và kháng sinh đồ. Sử dụng 

kháng sinh theo dược động học, dược lực học và hiệu chỉnh liều theo mức lọc cầu 

thận.[2;35] 

- Viêm phổi nặng do vi khuẩn mắc phải tại cộng đồng phải được điều trị và theo dõi 

sát tại khoa Hồi sức. 

- Người bệnh có dấu hiệu suy hô hấp nặng và nguy kịch cần được hỗ trợ thở máy 

(không xâm nhập hoặc xâm nhập). 

- Kết hợp với các biện pháp truyền dịch bù nước và điện giải, đảm bảo dinh dưỡng 

và các điều trị triệu chứng khác. 



 
 

 
 

- Cần phát hiện sớm các biến chứng để có các biện pháp can thiệp kịp thời. 

- Kiểm soát đường máu dao động từ 6-8 mmol/l  

- Long đờm 

- Dự phòng huyết khối 

- Phục hồi chức năng hô hấp 

2. Điều trị cụ thể 

2.1 Điều trị kháng sinh [1;38-39][3] 

2.1.1. Không có nguy cơ nhiễm trùng do trực khuẩn mủ xanh 

- Cephalosporin thế hệ 3 (ceftriaxon 1-2g/ngày; cefotaxim 1-2g mỗi 6-8giờ) kết hợp 

với fluoroquinolone kháng phế cầu (levofloxacin 500mg/ngày; gatifloxacin 

400mg/ngày; moxifloxacin 400mg/ngày) hoặc macrolid (azithromycin 

500mg/ngày; erythromycin 500mg mỗi 6giờ; clarithromycin 500mg mỗi 12giờ). 

- Hoặc Betalactam + chất ức chế men betalactamase (ampicillin/sulbactam 1,5-3g 

mỗi 6giờ; amoxicillin/a.clavulanic) kết hợp với fluoroquinolone kháng phế cầu 

hoặc macrolid. 

2.1.2. Nguy cơ nhiễm trùng do trực khuẩn mủ xanh 

- Betalactam kháng trực khuẩn mủ xanh kết hợp với aminoglycosid, kết hợp với 

fluoroquinolone kháng phế cầu hoặc macrolid. 

- Hoặc Betalactam kháng trực khuẩn mủ xanh (cefepim 1-2g mỗi 12giờ; 

piperacillin/tazobactam; imipenem; meropenem) kết hợp với ciprofloxacin. 

- Nếu nghi ngờ do các củng vi khuẩn sinh men betalactamase phổ rộng thì dùng 

ngay nhóm Carbapenem ( imipenem, meropenem..) 

2.1.3. Nếu nghi ngờ nhiễm trùng do Staphylococcus kháng methicillin 

Thêm Vancomycin hoặc Teicoplanin kết hợp linezolid. 

2.1.4. Viêm phổi do hít hoặc viêm phổi do vi khuẩn kỵ khí 

betalactam + chất ức chế men betalactamase hoặc clindamycin. 

2.1.5. Viêm phổi do hít phải nước ngọt hoặc bùn đất  



 
 

 
 

Nhóm Ceftazidim có thể xem xét kết hợp với Chloramphenicol, Doxycycline, 

Cotrimazole 

2.1.6. Thời gian điều trị kháng sinh 

- Viêm phổi do các vi khuẩn điển hình thường gặp: 7-10ngày 

- Do vi khuẩn không điển hình (Chlamydia, Legionella, Mycoplasma): 14 ngày. 

- Viêm phổi do trực khuẩn mủ xanh: điều trị ít nhất 10-14 ngày. 

- Người bệnh dùng corticoid lâu ngày cần kéo dài thời gian điều trị kháng sinh (14 

ngày hoặc lâu hơn). 

2.2 Các biện pháp hồi sức [1;39] 

2.2.1. Điều trị suy hô hấp 

- Tư thế người bệnh: đầu cao 30 - 45 độ (nếu không tụt huyết áp). 

- Ôxy liệu pháp: sao cho SpO2> 92% hoặc PaO2> 65mmHg. 

- Thở máy không xâm nhập: khi ô xy liệu pháp không kết quả. 

- Thở máy xâm nhập qua ống nội khí quản: khi người bệnh suy hô hấp nặng, có 

chống chỉ định hoặc không đáp ứng với thở máy không xâm nhập. 

2.2.2. Các biện pháp khác 

- Cân nhắc soi hút phế quản nếu có chỉ định. 

- Điều chỉnh cân bằng dịch vào – ra và các rối loạn điện giải. 

- Các thuốc an thần giãn cơ trong thở máy  

- Các biện pháp vật lý trị liệu hô hấp. 

- Dinh dưỡng đủ cho người bệnh. 

- Theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn. 

- Theo dõi và điều chỉnh đường máu bằng Insulin  

- Điều trị phòng huyết khối tĩnh mạch sâu: Enoxaparin 1mg/kg/12h  

- Dự phòng viêm loét dạ dày do stress: sử dụng nhóm thuốc PPI đường uống hoặc 

tiêm tĩnh mạch  

2.3. Các chỉ tiêu cần theo dõi và đánh giá trong quá trình điều trị 



 
 

 
 

2.3.1. Lâm sàng 

- Ý thức 

- Nhịp thở, sự gắng sức các cơ hô hấp 

- Triệu chứng nhiễm trùng: Toàn thân( nhiệt độ), tính chất đờm, ho  

2.3.2. Cận lâm sàng 

- Bạch cầu: số lượng, chuyển dịch công thức bạch cầu  

- Khí máu động mạch : pH, pCO2, pO2, saO2, HCO3  

- Marker nhiễm trùng: CRP, Procalcitonin  

- Cấy máu, cấy đờm tìm thấy tác nhân gây bệnh  

- X quang tim phổi  

4. Tiêu chuẩn ra viện [2;34] 

- Bệnh nhân hết sốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định trong 48 giờ, ăn, uống được, không 

có bệnh lý khác hoặc tình trạng tâm thần cần theo dõi tại bệnh viện. 

- Tiếp tục điều trị kháng sinh sau xuất viện đối với những bệnh nhân bị viêm phổi 

do S.pneumoniae biến chứng nhiễm khuẩn huyết, S.aureus, vi khuẩn gram âm, 

legionella, viêm phổi biến chứng từ viêm nội tâm mạc, áp xe phổi, mủ màng phổi  

- Chuyển kháng sinh từ đường tiêm sang đường uống đủ liệu trình. 

- Các điều kiện lâm sàng của bệnh nhân cho phép chuyển đổi từ đường tĩnh mạch 

sang đường uống bao gồm [2;28] 

+ Nhiệt độ ≤ 37,8oC; 

+ Nhịp tim ≤ 100 lần/phút 

+ Nhịp thở ≤ 24 lần/phút 

+ Huyết áp tâm thu ≥ 90 mmHg 

+ Bão hòa oxy máu động mạch (SaO2) ≥ 90 hoặc PO2 ≥ 60 mmHg ở điều kiện khí 

phòng 

+ Có khả năng ăn uống 

+ Sức khỏe tâm thần bình thường 



 
 

 
 

V. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG [1;39-40] 

1. Tiên lượng 

Tiên lượng nặng khi:  

- Tuổi cao. 

- Nhiều bệnh lý kết hợp. 

- Cơ địa nghiện rượu, suy giảm miễn dịch, sử dụng corticoid dài ngày… 

- Viêm phổi nhiều thùy. 

- Tình trạng bệnh nặng ngay từ đầu. 

- Đáp ứng kém hoặc không đáp ứng sau 3 ngày điều trị. 

- Có biến chứng nặng: nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn, ARDS 

2. Biến chứng 

2.1. Biến chứng tại phổi 

- Bệnh có thể lan rộng ra hai hoặc nhiều thùy phổi, người bệnh khó thở nhiều hơn, 

tím môi, mạch nhanh, người bệnh có thể tử vong trong tình trạng suy hô hấp, sốc 

nhiễm trùng. 

- Xẹp một thuỳ phổi: do cục đờm đặc quánh gây tắc phế quản. 

- Áp xe phổi: rất thường gặp, do dùng kháng sinh muộn, không đúng hoặc không 

đủ liều, người bệnh sốt dai dẳng, khạc nhiều đờm có mủ. Chụp X quang phổi có 

thể thấy hình ảnh ổ áp xe (hình hang với mức nước, mức hơi). 

2.2. Biến chứng trong lồng ngực 

- Tràn khí màng phổi, trung thất: thường do nguyên nhân tụ cầu. 

- Tràn dịch màng phổi: viêm phổi gây tràn dịch màng phổi, dịch vàng chanh, thường 

do phế cầu khuẩn. 

- Tràn mủ màng phổi: người bệnh sốt dai dẳng, chọc dò màng phổi có mủ, thường 

xảy ra trong trường hợp viêm phổi màng phổi, hoặc do chọc dò màng phổi gây bội 

nhiễm. 



 
 

 
 

- Viêm màng ngoài tim: triệu chứng đau vùng trước tim, nghe có tiếng cọ màng tim, 

thường là viêm màng ngoài tim có mủ. 

2.3. Biến chứng xa 

- Viêm nội tâm mạc cấp tính do phế cầu: biến chứng này hiếm gặp, người bệnh có 

cơn sốt rét run, lách to. 

- Viêm khớp do phế cầu: gặp ở người trẻ tuổi, thường chỉ bị một khớp sưng, đỏ, 

nóng, đau. 

- Viêm màng não do phế cầu: là biến chứng hiếm gặp, dịch não tuỷ có bạch cầu đa 

nhân, glucose trong dịch não tủy giảm, chẩn đoán vi sinh bằng nhuộm soi và cấy 

dịch não tủy. 

- Viêm phúc mạc: thường gặp ở trẻ em. 

- Sốc nhiễm trùng: rất hay gặp ở người bệnh nghiện rượu. 

VI. PHÒNG BỆNH [2;36] 

- Điều trị triệt để các ổ nhiễm khuẩn vùng tai mũi họng, răng miệng, quản lý triệt 

để các bệnh lý nền của bệnh nhân. 

- Giữ ấm cổ ngực trong mùa lạnh, loại bỏ kích thích có hại: rượu bia, thuốc lá 

- Tiêm phòng cúm 1 năm/lần ở người > 50 tuổi, chỉ định ở người mắc bệnh lý tim 

phổi mạn tính, đái tháo đường, suy thận nặng, suy giảm miễn dịch. 

- Tiêm phòng phế cầu: 5 năm/lần khi tiêm lần đầu dưới 65 tuổi, nếu lần đầu tiêm > 

65 tuổi thì không cần nhắc lại, chỉ định ở người mắc bệnh tim phổi mạn, đái tháo 

đường, nghiện rượu, bệnh gan mạn tính, dò dịch não tủy, cắt lách, suy giảm miễn 

dịch. 

- Tư vấn cai thuốc lá với chiến lược tư vấn ngắn 5A (Hỏi – Khuyên – Đánh giá – 

Hỗ trợ - Sắp xếp) hoặc tư vấn sâu. Trong các trường hợp nghiện thuốc lá thực thể 

mức độ nặng, có thể dùng thuốc hỗ trợ cai thuốc, bao gồm nicotin thay thế, 

Bupropion hoặc Varenicline. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN [1;35-36] 



 
 

 
 

Tiêu chuẩn nhập viện vào khoa Hồi sức tích cực (khuyến cáo của Hiệp hội các 

bệnh nhiễm trùng Hoa Kỳ-IDSA, và Hiệp hội lồng ngực Hoa Kỳ-ATS năm 2007): 

1. Tiêu chuẩn chính 

- Cần thở máy. 

- Sốc nhiễm khuẩn và cần dùng thuốc vận mạch. 

2. Tiêu chuẩn phụ 

- Tần số thở ≥ 30 lần/phút. 

- Tỷ lệ PaO2 /FiO2 ≤ 250. 

- Tổn thương lan rộng nhiều thùy phổi. 

- Tình trạng lú lẫn, mất định hướng. 

- Tăng ure máu (ure máu > 7mmol/L). 

- Giảm bạch cầu do nhiễm trùng (BC hạt < 4000/mm3). 

- Giảm tiểu cầu (số lượng tiểu cầu < 100 000/mm3). 

- Hạ thân nhiệt (nhiệt độ trung tâm < 36oC) 

- Tụt HA đòi hỏi phải tiến hành hồi sức truyền dịch tích cực. 

Khi người bệnh có ít nhất 1 tiêu chuẩn chính hoặc 3 tiêu chuẩn phụ cần được 

khuyến cáo nhập viện vào khoa Hồi sức tích cực.Vì vậy, việc theo dõi bệnh nhân liên 

tục để phát hiện sớm những dấu hiệu nặng lên là quan trọng nhất. 
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MÃ ICD 

J17: Viêm phổi trong bệnh đã được phân loại 

J17.0 : Viêm phổi trong bệnh do vi khuẩn đã được phân loại nơi khác  



 
 

 
 

J18: Viêm phổi tác nhân không đặc hiệu  

J17.1: Viêm phổi trong bệnh do vi rút đã được phân loại nơi khác 

J17.2: Viêm phổi do nấm  

J17.3: Viêm phổi trong bệnh kí sinh trùng 

J17.8: Viêm phổi trong bệnh khác đã được phân loại nơi khác 

J18.0: Viêm phế quản phổi không phân loại 

J18.1: Viêm phổi thùy, không phân loại 

J18.8: Viêm phổi khác, không xác định vi sinh vật  

J18.9: Viêm phổi, không phân loại 

J67: Viêm phổi tăng cảm do bụi hữu cơ 

J67.8: Viêm phổi tăng cảm do bụi hữu cơ khác  

J68.0: Viêm phế quản và viêm ;phổi do hóa chất 

J69.0: Viêm phổi do hít phải thức ăn, chất nôn  

J69.8: Viêm phổi do hít phỉa chất rắn và chất thải khác  

J85.1: abces phổi có viêm phổi  

O74.0: Viêm phổi do hít trong gây mê chuyển dạ đẻ 

B25.0: Viêm phổi do Cytomegalo virus  

J12: Viêm phổi do virus, chưa phân loại nơi khác  

J12.0: Viêm phổi do Adenovirus  

J12.1: Viêm phổi do RSV 

J12.2: Viêm phổi do parainfluenza 

J12.8: Viêm phổi do virus khác  

J12.9: Viêm phổi do virus, không đặc hiệu  

J13: Viêm phổi do Steptococuspneumonia  

J14: Viêm phổi do H. Influenza  

J15: Viêm phổi do vi khuẩn, không phân loại nơi khác  

J15.0: Viêm phổi do K. pneumonia 



 
 

 
 

J15.2: Viêm phổi do tụ cầu Staphylococus  

J15.3: Viêm phổi do liên cầu, nhóm B 

J15.4: Viêm phổi do liên cầu Steptococus khác  

J15.5: Viêm phổi do E.coli 

J15.6: Viêm phổi do vi khuẩn gram âm, hiếu khí khác  

J15.7: Viêm phổi do Mycoplasma pneumoniae  

J15.8: Viêm phổi do vi khuẩn khác  

J16.0: Viêm phỏi do Clamydia 

 

 

  



 
 

 
 

 

VIÊM PHỔI LIÊN QUAN ĐẾN THỞ MÁY 

 

I. KHÁI NIỆM [1;42] 

- Viêm phổi liên quan đến thở máy (Ventilator Associated Pneumonia - VAP), được 

định nghĩa là nhiễm trùng 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. 

II. NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ[1] 

1. Nguyên nhân [1;42] 

- 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, qui trình kiểm soát nhiễm khuẩnvà 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 methicillin, Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae. 

- Viêm phổi bệnh viện muộn (≥ 5 ngày): tụ cầu kháng methicillin, P.aeruginosa, 

Acinetobacter baumannii, Klebciella pneumonia.Stenotrophomonas maltophilia. 

- Người bệnh đã dùng kháng sinh trước đó: tụ cầu kháng methicillin, 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. Các yếu tố nguy cơ của viêm phổi liên quan đến thở máy [1;42] 

2.1. 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 thấp 

- Viêm xoang. 

2.2. 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. 

2.3. Các yếu tố khác 

Mùa: mùa thu, mùa đông. 

3. Yếu tố nguy cơ và các vi sinh vật đặc biệt[1;43] 

Vi sinh vật Yếu tố nguy cơ 

H. influenzae, Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, viêm phổi liên quan đến 

Moraxella catarrhalis, thở máy đợt sớm (xuất hiện sớm < 5 ngày sau khi được 

S. Pneumoniae thở máy). 

P. aeruginosa, Điều trị bằng corticoid, suy dinh dưỡng, bệnh phổi (giãn 

Acinetobacter phế quản, xơ nang phổi), viêm phổi liên quan đến thở 

baumannii 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 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. 

III. CHẨN ĐOÁN 



 
 

 
 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng [1;44] 

- 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. 

1.2. Cận lâm sàng [1;44] 

1.2.1. Xét nghiệm để chẩn đoán xác định 

- Huyết học: Tổng phân tích tế bào máu: Tăng bạch cầu > 10G/l hoặc giảm bạch 

cầu < 4G/l. 

- Sinh hóa: CRP tăng trên 6 mg/dl, Procalcitonin tăng cao > 0,125 ng/ml, Khí máu: 

Giảm oxy máu động mạch, P/F giảm  

- Vi sinh: 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, soi tươi nấm tìm vi nấm  

- Chẩn đoán hình ảnh: 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. Chụp CLVT lồng ngực 32 dãy 

để đấnh giá tổng quát hơn các tổn thương phổi khi mà trên Xquang chưa tầm soát 

được đầy đủ 

1.2.2. Xét nghiệm để phục vụ điều trị 

Sinh hóa máu: Chức năng gan thận: ure, creatinin, AST, ALT, đường máu, Albumin, 

Lactat - các xét nghiệm trên để chỉnh liều thuốc theo chức năng gan thận và để theo 

dõi các biến chứng khi dùng thuốc, xét nghiệm đông máu thường quy. 

1.2.3. Xét nghiệm để chẩn đoán phân biệt 

- AFB, PCR lao để phân biệt lao phổi 

- Test cúm A, B, test covid để chẩn đoán phân biệt viêm phổi do virus  



 
 

 
 

1.2.4. Xét nghiệm phục vụ biến chứng 

- Siêu âm tim Dopple : Biến chứng suy tim cấp do viêm phổi nặng  

- Siêu âm màng phổi: biến chứng viêm mủ màng phổi 

- Sinh hóa: CK, CKMB, troponin T : biến chứng viêm cơ tim 

- Vi sinh: cấy máu: biến chứng nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn 

2. Chẩn đoán phân biệt [1;44-45] 

2.1. Viêm phổi mắc phải tại cộng đồng 

- Người bệnh có kết quả cấy vi sinh vật lần đầu (trong vòng 48 giờ đầu kể từ khi 

nhập viện) dương tính. 

- Không có các yếu tố nguy cơ mắc viêm phổi liên quan đến chăm sóc y tế. 

2.2. Viêm phổi liên quan đến cơ sở chăm sóc y tế 

Người bệnh có kết quả cấy vi sinh vật lần đầu (trong vòng 48 giờ đầu kể từ khi nhập 

viện) dương tính, và có kèm bất kỳ một trong số các tiêu chuẩn sau: 

- Người bệnh được chuyển từ một cơ sở chăm sóc y tế khác. 

- Đang được lọc máu, có vết thương hay được điều trị bằng tiêm truyền như một 

người bệnh ngoại trú. 

- Người bệnh đã được nhập viện điều trị (thời gian điều trị ít nhất 3 ngày) trong 

vòng 90 ngày trở lại đây. 

- Có tình trạng suy giảm miễn dịch do bệnh lý nền, hoặc do điều trị (nhiễm HIV, 

dùng corticoid kéo dài hoặc hóa trị liệu). 

- Viêm phổi bệnh viện không liên quan đến thở máy 

3. Chẩn đoán nguyên nhân [1;45] 

Chẩn đoán nguyên nhân dựa trên các yếu tố nguy cơ (qua hỏi bệnh, làm các xét 

nghiệm cần thiết), và làm đầy đủ các xét nghiệm vi sinh (giúp phân lập vi khuẩn gây 

bệnh).  

4. Chẩn đoán biến chứng [1;48] 

- Áp xe phổi. 



 
 

 
 

- Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS - acute respiratory distress syndrome). 

- Viêm mủ màng phổi.  

- Nhiễm trùng huyết         

- Sốc nhiễm khuẩn. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

- Kháng sinh 

- Long đờm 

- Chống viêm  

- Giãn cơ an thần trong thở máy 

- Kiểm soát đường máu 

- Dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu 

- Phục hồi chức năng hô hấp 

2. Điều trị cụ thể [1;45-47][3;36-37][2;97-98] 

2.1. Nguyên tắc lựa chọn kháng sinh[2] 

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, hoặc nấm tại từng khoa, 

bệnh viện, điều này rất quan trọng vì vi khuẩn gây bệnh và mức độ kháng kháng 

sinh không giống nhau giữa các khoa, bệnh viện, vì vậy phải tiến hành định kỳ 

việc điều tra dịch tễ phát hiện nguyên nhân, đường lây truyền, mức độ nhạy cảm 

với thuốc kháng sinh để đưa ra quyết định phù hợp. 

- 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. 

2.2. Cụ thể 

- Trường hợp nhiễm vi khuẩn không đa kháng. Điều trị kháng sinh kinh nghiệm với: 

tụ cầu nhạy methicillin, 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). 

+ Ampicillin/sulbactam, hoặc ertapenem. 

- Viêm phổi liên quan đến thở máy có nguy cơ nhiễm các vi sinh vật đa kháng. Điều 

trị tập trung vào các tác nhân: tụ cầu kháng methicillin, 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). 

+ Betalactam có hoạt tính ức chế betalactamas(piperacillin/tazobactam). 

Nhóm B: 

+ Fluoroquinolon kháng trực khuẩn mủ xanh (ciprofloxacin, levofloxacin). 

+ Aminoglycosid (amikacin, gentamycin, tobramycin). 

Nhóm C (nếu nghi ngờ tụ cầu kháng methicillin): 

+ Linezolid. 

+ Vancomycin. 



 
 

 
 

+ Teicoplanin (cân nhắc nếu có nguy cơ kháng với vancomycin). 

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. Nếu đã kháng thì dùng thuốc nhóm 

Enchinocandin. 

- Nếu viêm phổi liên quan đến thở máy muộn: có nguy cơ hoặc chắc chắn do nhiễm 

vi khuẩn gram âm đa kháng: Colimycin kết hợp với carbapenem. Đây là loại VAP 

muộn đang phổ biến nhất ở Việt nam hiện nay - 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. 

- 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 trùng phổi: loại trừ các biến 

chứng (ví dụ: áp xe, tràn mủ màng phổi…) và các nguyên nhân khác (kể cả 

nguyên nhân nhiễm trùng và không nhiễm trùng). 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 

- Điều trị hồi sức tích cực khác: 

+ KS đường máu: Sử dụng Insulin đường truyền tĩnh mạch  

+ Giãn cơ, an thần trong thở máy: Fentanyl kết hợp midazolam, Propofol, 

Diazepam, giãn cơ: Rocuronium… 

+ Long đờm: Ambroxol, Acetyl cystein.,… 

+ Phục hồi chức năng hô hấp 

2.3. Các chỉ tiêu cần theo dõi và đánh giá trong quá trình điều trị 

2.3.1. Lâm sàng 

- Ý thức 

- Nhịp thở, sự gắng sức các cơ hô hấp 

- Triệu chứng nhiễm trùng: Toàn thân( nhiệt độ), tính chất đờm, ho  

2.3.2. Cận lâm sàng 

- Bạch cầu: số lượng, chuyển dịch công thức bạch cầu  

- Khí máu động mạch : pH, pCO2, pO2, saO2, HCO3  



 
 

 
 

- Marker nhiễm trùng: CRP, Procalcitonin  

- Cấy máu, cấy đờm tìm thấy tác nhân gây bệnh  

- X quang tim phổi  

3. Tiêu chuẩn ra viện 

- Bệnh nhân hết sốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định trong 48 giờ, ăn, uống được, không 

có bệnh lý khác hoặc tình trạng tâm thần cần theo dõi tại bệnh viện. 

- Tiếp tục điều trị kháng sinh sau xuất viện đối với những bệnh nhân bị viêm phổi 

do S.pneumoniae biến chứng nhiễm khuẩn huyết, S.aureus, vi khuẩn gram âm, 

legionella, viêm phổi biến chứng từ viêm nội tâm mạc, áp xe phổi, mủ màng phổi  

- Chuyển kháng sinh từ đường tiêm sang đường uống đủ liệu trình. 

- Các điều kiện lâm sàng của bệnh nhân cho phép chuyển đổi từ đường tĩnh mạch 

sang đường uống bao gồm:  

+ Nhiệt độ ≤ 37,8oC; 

+ Nhịp tim ≤ 100 lần/phút 

+ Nhịp thở ≤ 24 lần/phút 

+ Huyết áp tâm thu ≥ 90 mmHg 

+ Bão hòa oxy máu động mạch (SaO2) ≥ 90 hoặc PO2 ≥ 60 mmHg ở điều kiện khí 

phòng 

+ Có khả năng ăn uống 

+ Sức khỏe tâm thần bình thường 

V. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG [1;47-48] 

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. 

2. Biến chứng 

- Shock nhiễm khuẩn 

- Nhiễm khuẩn huyết 

- Abces phổi, màng phổi, tràn dịch, tràn khí màng phổi 

- Suy tim, viêm cơ tim cấp 

VI. PHÒNG BỆNH [1;48] 

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. 



 
 

 
 

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. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Hướng dẫn cập nhật và xử trí hồi sức tích cực- BYT ( 2015) Tr 42-48 

2. Nguyễn Quốc Anh, Ngô Quý Châu. (2011), “Viêm phổi liên quan đến thở máy”, 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa. Nhà xuất bản Y học, 

3. Nguyễn Gia Bình, Ngô Quý Châu 2017 “khuyến cáo chẩn đoán và điều trị viêm 

phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy” 

MÃ ICD 

J17: Viêm phổi trong bệnh đã được phân loại 

J17.0 : Viêm phổi trong bệnh do vi khuẩn đã được phân loại nơi khác  

J17.1: Viêm phổi trong bệnh do vi rút đã được phân loại nơi khác 

J17.2: Viêm phổi do nấm  

J17.3: Viêm phổi trong bệnh kí sinh trùng 

J17.8: Viêm phổi trong bệnh khác đã được phân loại nơi khác 

J18: Viêm phổi tác nhân không đặc hiệu  

J18.0: Viêm phế quản phổi không phân loại 

J18.1: Viêm phổi thùy, không phân loại 

J18.8: Viêm phổi khác, không xác định vi sinh vật  

J18.9: Viêm phổi, không phân loại 

J67: Viêm phổi tăng cảm do bụi hữu cơ 



 
 

 
 

J67.8: Viêm phổi tăng cảm do bụi hữu cơ khác  

J68.0: Viêm phế quản và viêm ;phổi do hóa chất 

J69.0: Viêm phổi do hít phải thức ăn, chất nôn  

J69.8: Viêm phổi do hít phỉa chất rắn và chất thải khác  

J85.1: abces phổi có viêm phổi  

O74.0: Viêm phổi do hít trong gây mê chuyển dạ đẻ 

B25.0: Viêm phổi do Cytomegalo virus  

J12: Viêm phổi do virus, chưa phân loại nơi khác  

J12.0: Viêm phổi do Adenovirus  

J12.1: Viêm phổi do RSV 

J12.2: Viêm phổi do parainfluenza 

J12.8: Viêm phổi do virus khác  

J12.9: Viêm phổi do virus, không đặc hiệu  

J13: Viêm phổi do Steptococuspneumonia  

J14: Viêm phổi do H. Influenza  

J15: Viêm phổi do vi khuẩn, không phân loại nơi khác  

J15.0: Viêm phổi do K. pneumonia 

J15.2: Viêm phổi do tụ cầu Staphylococus  

J15.3: Viêm phổi do liên cầu, nhóm B 

J15.4: Viêm phổi do liên cầu Steptococus khác  

J15.5: Viêm phổi do E.coli 

J15.6: Viêm phổi do vi khuẩn gram âm, hiếu khí khác  

J15.7: Viêm phổi do Mycoplasma pneumoniae  

J15.8: Viêm phổi do vi khuẩn khác  

J16.0: Viêm phỏi do Clamydia 



 
 

 
 

 

 

ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ( J44.1) 

 

 

I. KHÁI NIỆM[2;362] 

Là đợt mất bù cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) gây suy hô hấp. Đặc 

điểm của đợt cấp là tình trạng khó thở nặng thêm; ho và tăng thể tích đờm và/hoặc 

đờm nhày mủ hoặc tinh trạng bệnh từ giai đoạn ổn định trở lên xấu đi đột ngột và 

phải đòi hỏi thay đổi cách điều trị thường ngay.  Tình trạng này thường đi kèm với 

giảm oxy máu và tăng CO2 máu  

Nguyên nhân: Hay gặp nhất là nhiễm khuẩn (Haemophilus influenzae, phế cầu, 

Moraxella catarrhalis). Trong các đợt cấp nặng có thể gặp phế cầu kháng thuốc sinh 

bêta-lactamase. Các nguyên nhân khác: nhiễm virus, mệt cơ hô hấp, tắc mạch phổi… 

II. NGUYÊN NHÂN  

- Nguyên nhân thường gặp nhất của đợt cấp BPTNMT là nhiễm trùng đường hô hấp 

do vi khuẩn hoặc virus ( chiếm 70- 80% ) 

- Các nguyên nhân không nhiễm trùng chiếm 20- 30%: 

+ Điều trị hoặc dùng thuốc, oxy không đúng cách, lạm dụng thuốc ngủ, an thần, 

thuốc chẹn Beta 

+ Xuất hiện một bệnh lý khác: tắc mạch phổi, suy tim, phẫu thuật (nhất là phẫu 

thuật bụng)... 

+ Mệt cơ do rối loạn điện giải : hạ Kali, Phospho, dùng Corticoid 

+ Ô nhiễm không khí. 

III. CHẨN ĐOÁN [2;362] 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

- Tiền sử của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính  

- Khó thở, nhịp thở nhanh > 25/phút, có thể có tím khi suy hô hấp nặng  



 
 

 
 

- Ho khạc đờm nhiều, đờm đục 

- Có thể có sốt kèm các dấu hiệu nhiễm trùng  

- Khám phổi: co kéo cơ hô hấp Phụ, lồng ngực hình thùng, ran ngáy, ran rít, có thể 

nghe thấy ran ẩm hoặc ran nổ, rì rào phế nang giảm  

- Nhịp tim nhanh, huyết áp tăng (suy hô hấp nặng) hoặc có thể tụt (suy hô hấp nguy 

kịch)  

- Có thể có các dấu hiệu của suy tim phải: phù, gan to, TM cổ nổi  

- Độ bão hòa oxy máu (SpO2) có thể < 90%  

1.2. Cận lâm sàng 

1.2.1. Xét nghiệm chẩn đoán 

-  Khí máu động mạch: pH giảm, PaCO2 tăng, HCO3 tăng có thể PaO2 giảm 

- X.quang: phổi sáng, cơ hoành hạ thấp, xương sườn nằm ngang, khoang liên sườn 

giãn rộng, hình phế quản đậm, tim hình giọt nước. 

1.2.2. Xét nghiệm phục vụ điều trị 

-  Huyết học: CTM, ĐMCB 

-  Sinh hóa: Glucose, ure, creatinine, GOT, GPT, Protein, Albumin, CK, CK  MB, 

ĐGĐ,Pro BNP, Lactat, CRP, Procalcitonin… 

-  Vi sinh: cấy máu, cấy dịch phế quản,dịch nội soi phế quản tìm vi khuẩn,nấm, lao. 

Làm Gen X-pert, MGIT 

-  CLVT lồng ngực  

-  Điện tim: trục phải, dày thất phải, P phế  

1.2.3. Xét nghiệm phục vụ biến chứng 

- Siêu âm tim : đánh giá tình trạng suy tim phải 

- Siêu âm ổ bụng: đánh giá tình trạng suy tim phải ( gan to). Và cách bệnh lý đi kèm  

2. Chẩn đoán phân biệt 

-  Cơn hen phế quản: Cơn khó thở xuất hiện đột ngột, bệnh nhân thường có ho khan, 

nghe phổi chủ yếu ran rít, ran ngáy. Khí máu động mạch HCO3 tăng ít hoặc không 

tăng 

-  Cơn hen tim: Xảy ra trên bệnh nhân có suy tim trái, tăng huyết áp, xquang mê lan 



 
 

 
 

tỏa vùng rốn phổi, diện tim to. Khí máu động mạch PaO2 giảm nhiều, PaCO2 bình 

thường hoặc tăng ít. 

- Tràn khí màng phổi ở bệnh nhân COPD: Bệnh nhân có tam chứng Galliard, 

Xquang có hình ảnh tràn khí màng phổi. 

3. Chẩn đoán mức độ nặng  

3.1. Phân loại theo lâm sàng 

Các chỉ số Nặng 
Rất nặng 

 

Khó thở 
Khi nghỉ 

Phải ngồi thở 

Khó thở dữ dội, thậm chí thở 

ngáp 

Lời nói Từng từ Không nói được 

Tri giác Thường kích    thích Ngủ gà, lẫn lộn, hôn mê 

Nhịp thở 25-30 lần/phút > 30lần/phút 

Co kéo cơ hô 

hấp và hâm ức 
Co kéo rõ 

Chuyển động ngực-bụng 

nghịch thường 

Thay đổi màu 

sắc, tăng số 

lượng đờm, sốt 

Có cả 3 điểm này 
Thường có sốt nhưng không 

ho khạc được nữa 

Mạch > 120 Nhịp chậm, rối loạn 

SaO2 % 85 - 90% < 85% 

PaO2 (mmHg) 40 - 50 < 40 

PaCO2 

(mmHg) 
55 - 65 > 65 

PH máu 7.25 - 7.3 < 7.25 

3.2. Phân loại theo điều trị [1] 

- Nhẹ: chỉ điều trị bằng các thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn ( SABA) 

- Trung bình : phải dùng các thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn ( SABA) + kháng 

sinh và/ hoặc corticoid uống 

- Nặng: Phải cấp cứu hoặc nhập viện 



 
 

 
 

3.3. Phân loại theo Anthonisen [1] 

 

IV. ĐIỀU TRỊ [2;364][3;140] 

1. Hướng điều trị  

- Loại bỏ nguyên nhân hoặc yếu tố gây mất bù. 

- Cải thiện tình trạng giảm oxy và tăng CO2 máu bằng: 

- Oxy liệu pháp đúng cách. 

- Dùng phối hợp các thuốc giãn phế quản tùy theo đáp ứng của BN. 

- Chống viêm bằng corticoid. 

- Tăng đào thải đờm. 

- Lựa chọn và chỉ định kháng sinh. 

- Bảo đảm cân bằng nước điện giải và nhu cầu dinh dưỡng 

2. Điều trị cụ thể đợt cấp BPTNMT có suy hô hấp trung bình và nặng 

2.1. Tư thế 

Bệnh nhân ngồi hoặc nằm ngửa tư thế đầu cao  

2.2. Thở oxy 

Thở oxy gọng kính. Mục đích là đưa PaO2 lên trên 60 mmHg và SaO2 lên trên 90% 

2.3. Thuốc giãn phế quản 

- Thuốc kích thích beta-2 giao cảm, khí dung (salbutamol hoặc terbutalin), nhắc lại 
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tuỳ theo tình trạng bệnh nhân, có thể dùng nhiều lần  

- Thuốc ức chế phó giao cảm: ipratropium (0,5 mg) khí dung, nhắc lại nếu cần thiết  

- Thuốc giãn phế quản đường tĩnh mạch: 

+ Salbutamol: tốc độ truyền khởi đầu 0,5 mg/giờ (0,1 - 0,2 mcg/kg/phút), tăng dần 

tốc độ truyền 10-15 phút/lần đến khi có hiệu quả (có thể tăng liều đến 2 mg/giờ) 

tùy theo đáp ứng bệnh nhân. Nếu không đỡ, có thể dùng các thuốc giãn phế quản 

khác. 

+ Aminophyllin: Tiêm tĩnh mạch chậm: 6 mg/kg cân nặng cơ thể, tiêm chậm trong 

20 phút. Sau đó truyền tĩnh mạch liên tục 0,6mg/kg/giờ (không quá 1g/24 

giờ). Nên dùng phối hợp với các thuốc kích thích bêta 2 giao cảm (salbutamol...). 

+ Adrenalin: liều khởi đầu 0,05 mcg/kg/phút. Có thể tăng liều lên 0,1 - 0,2 

mcg/kg/phút nếu huyết áp không tăng quá cao. 

2.4. Corticoids 

Dùng corticoid tiêm tĩnh mạch với liều 1 - 2 mg/kg x 2 lần/ngày. Khi bệnh nhân đỡ 

thì giảm liều và duy trì thuốc uống. 

2.5. Kháng sinh 

- Cephalosporin thế hệ 3 

-  Kết hợp với nhóm Aminoglycosid hoặc Fluoroquinolon. ( ưu tiên kháng sinh diệt 

trực khuẩn mủ xanh)  

- Nếu bệnh nhân thở máy có nhiễm khuẩn bệnh viện cần thay đổi thuốc kháng sinh 

theo tình hình dịch tễ kháng thuốc tại khu vực, chỉnh kháng sinh theo kháng sinh 

đồ( nếu có) , điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm khi chưa có kết quả kháng sinh 

đồ : Dùng kháng sinh theo phác đồ xuống thang, kháng sinh phổ rộng và có tác 

dụng lên trực khuẩn mủ xanh  

2.6. Tăng thải đờm 

Vận động trị liệu, thuốc long đờm  

2.7. Heparin trọng lượng phân tử thấp (Fraxiparine; Lovenox) 

Để tránh nguy cơ tắc mạch, thường chỉ chỉ định khi bệnh nhân phải thở máy  

2.8. Điều trị các rối loạn khác kèm theo 



 
 

 
 

Thăng bằng nước - điện giải, kiềm toan, suy tim, suy dinh dưỡng... 

2.9. Thông khí nhân tạo không xâm nhập 

Cài đặt: thường sử dụng phương thức BiPAP 

IPAP 8-10 cmH20 

EPAP 4-5 cmH20 

FiO2 đảm bảo Sp02 bệnh nhân  > 92 % 

Điều chỉnh IPAP mỗi lần 2 cm. tùy chỉnh theo đáp ứng bệnh nhân   

2.9.1. Chỉ định 

- Tình trạng khó thở xấu đi: Thở gắng sức + TS thở > 30 lần/phút  

- Toan hô hấp cấp (pH < 7,2 - 7,35)  

2.9.2. Chống chỉ định 

- Ngừng thở , rối loạn ý thức (Glasgow < 12 điểm) 

- Tình trạng nội khoa không ổn định (Tụt HA hay TMCB cơ tim không kiểm soát 

được)  

- Đờm dãi quá nhiều  

- Vật vã hay không hợp tác  

- Chấn thương vùng mặt: không cho phép đặt mặt nạ hay không bảo đảm tình trạng 

kín của mặt nạ  

2.9.3. Mục tiêu 

Bệnh nhân dễ chịu, tần số thở < 30 l/p, Sp02 > 92 %, khí máu cải thiện tình trạng 

toan hô hấp  

2.10. Thông khí nhân tạo xâm nhập 

Khi TKNT không xâm nhập có chống chỉ định hoặc thất bại: 

- Mode: VCV hoặc PCV 

- Vt: 6 - 8 ml/kg lý tưởng 

- Tần số: 12 - 14 lần/phút 

- I:E = 1:3 đến 1:4 

- PEEP: từ 1/2 đến 2/3 Auto PEEP 

- FiO2: Cài đặt thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo SpO2> 90% 



 
 

 
 

Trong trường hợp bệnh nhân khó thở nhiều, thở chống máy, có thể dùng thần 

giãn cơ để bệnh nhân thở theo máy  

3. Điều trị đợt cấp BPTNMT có suy hô hấp nguy kịch 

- Thông khí nhân tạo: thường cần phải tiến hành TKNT xâm nhập ngay  

- Thuốc giãn phế quản nên cho theo đường tĩnh mạch với liều cao  

- Kháng sinh đường tiêm  

- Vận động trị liệu hô hấp, hút đờm qua ống NKQ  

- Nếu có tụt huyết áp hay có suy tim nặng: dobutamin, có thể phối hợp với 

Noradrenalin 

4. Tiêu chuẩn ra viện 

4.1. Lâm sàng 

- Bệnh nhân không phải thở máy xâm nhập 

- Tình trạng nhiễm trùng ổn định 

- Tình trạng hô hấp trở về như trước lúc nhập viện 

4.2. Cận lâm sàng 

- Khí máu; P02 đạt mức tương ứng với tuổi bệnh nhân; pC02 trở về mức bình thường 

trước khi vào viện  

- Marker nhiễm trùng; PCT< 0.1 ng/ml;  

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính lâu ngày sẽ dẫn đến biến chứng tâm 

phế mạn 

VI. PHÒNG ĐỢT CẤP CỦA BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH  

-  Tránh các tác nhân kích thích: bỏ thuốc lá, thuốc lào; tránh hoặc hạn chế tiếp xúc 

với không khí ô nhiễm  

-  Phòng viêm phổi và tiêm vacxin cúm mỗi năm 1 lần  

-  Chế độ ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng, chế độ tập luyện tốt đặc biệt là tập vận động 

các cơ hô hấp. 

-  Điều trị tốt các nhiễm khuẩn đương hô hấp trên 

-  Hướng dẫn bệnh nhân tuân thủ điều trị thuốc và tái khám định kỳ 
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VIÊM TỤY CẤP (K85) 

 

I. KHÁI NIỆM 

Viêm tụy cấp (VTC) là tổn thương viêm nhu mô tuyến tụy cấp tính từ nhẹ 

đến nặng và có thể gây tử vong. Ở các nước phương Tây thì khoảng 20% bệnh 

nhân VTC có tiến triển nặng và trong số các ca nặng có 10-30% dẫn đến tử vong 

mặc dù được điều trị tích cực. Ở Việt Nam, VTC những năm gần đây cũng có xu 

hướng tăng, về mặt giải phẫu bệnh có hai thể viêm tụy phù nề và viêm hoại tử 

chảy máu. [1] 

II. CHẨN ĐOÁN  

1. Triệu chứng 

1.1. Triệu chứng lâm sàng [1] 

- Đau bụng: là triệu chứng hay gặp (95% bệnh nhân VTC), tùy theo nguyên nhân 

mà tính chất đau bụng thể hiện khác nhau (thường không có tiền sử, nguyên 

nhân rõ ràng): 

+ VTC do sỏi, tính chất đau điển hình là đột ngột đau bụng vùng thượng vị như 

dao đâm, đau lan ra sau lưng. 

+ VTC do nguyên nhân chuyển hoá, rượu tính chất đau thường không đột ngột 

và không khu trú dữ dội như trong trường hợp do sỏi. 

- Nôn và buồn nôn gặp trong 85% các bệnh nhân VTC, tuy nhiên khi bệnh nhân 

nôn thì triệu chứng đau bụng vẫn không thuyên giảm. 

- Thăm khám lâm sàng: [1] 

+ Toàn thân: tới 40% bệnh nhân có biểu hiện nhịp tim nhanh, tụt huyết áp đó 

là hậu quả của giảm thể tích lòng mạch do có hiện tượng thoát quản, giãn 

mạch và chảy máu. 



 
 

 
 

+ Khoảng 60% bệnh nhân VTC có biểu hiện sốt nhẹ, nếu bệnh nhân sốt cao có 

thể là một trong những dấu hiệu chỉ điểm của viêm đường mật hoặc viêm tụy 

hoại tử. 

+ Bụng trướng, ấn đau. 

+ Nghe tiếng sôi bụng thường giảm hoặc mất. 

+ Các dấu hiệu khác: tràn dịch màng phổi hay gặp bên trái, vàng da, mảng tím 

đen sau lưng, cạnh sườn hoặc khu vực quanh rốn do chảy máu tụy vào khoang 

sau phúc mạc. 

1.2. Cận lâm sàng [1] 

- Xét nghiệm amylase hoặc lipase máu: tăng > 3 lần là có giá trị chẩn đoán 

(amylase trở về bình thường trước lipase). 

- Công thức máu: bạch cầu tăng, hematocrit tăng, các yếu tố viêm interleukin-6 

tăng, CRP (C-reactive protein) tăng vào ngày thứ 2 sau VTC. 

- Sinh hoá máu: ALT, bilirubin tăng trong VTC do sỏi mật, LDH tăng. 

- Rối loạn đông máu gặp ở bệnh nhân nặng. 

- Chụp bụng không chuẩn bị: loại bỏ các cấp cứu ngoại khoa khác như thủng 

tạng rỗng, các dấu hiệu khác có thể phát hiện như tràn dịch màng phổi, sỏi tụy. 

- Siêu âm là phương tiện tốt để chẩn đoán VTC, mức độ viêm tụy, cũng như là 

loại trừ các nguyên nhân đau bụng khác như VTC do sỏi mật. 

- Chụp cắt lớp vi tính (CT) hoặc chụp cộng hưởng từ (MRI) có giá trị cao hơn 

trong chẩn đoán khắc phục được yếu điểm của siêu âm, đồng thời cho phép 

đánh giá kỹ hơn về tổn thương ở tụy cũng như biến chứng của VTC như là đánh 

giá bờ tụy, tổn thương nhu mô, mức độ hoại tử, đám dịch quanh tụy. 

Bảng 1. Điểm Balthazar đánh giá mức độ nặng trên CT [1] 

Mức độ Điểm Hoại tử Điểm 

A: tụy bình thường 0 Không có hoại tử 0 

B: tụy to khu trú hoặc lan tỏa 1 Hoại tử 1/3 tụy 2 

C: biến đổi cấu trúc trong tụy 

hoặc thay đổi lớp mỡ quanh tụy 

2 Hoại tử ½ tụy  4 



 
 

 
 

D: có một ổ dịch 3 Hoại tử > ½ tụy  6 

E: hai hoặc nhiều ổ dịch 4   

Tổng số điểm = điểm do viêm + điểm do hoại tử 

1-2 điểm : không có biến chứng nặng          3-6 điểm: biến chứng không rõ 

7-10 điểm: tiên lượng nặng, tử vong cao 

- ERCP (chụp mật tụy ngược dòng) tuy không có vai trò trong chẩn đoán VTC 

nhưng có vai trò trong chẩn đoán phân biệt ở trường hợp VTC do tụy phân đôi 

(pancreas divisum) hoặc bệnh lý cơ Oddi, và điều trị cấp cứu VTC do sỏi, giun. 

- Siêu âm nội soi (EUS) nhạy trong phát hiện VTC do sỏi. Rất ít áp dụng trong 

giai đoạn cấp. 

2. Chẩn đoán xác định [2, tr104] 

Chẩn đoán xác định VTC theo tiêu chuẩn Atlanta sửa đổi 2007. 

2.1. Lâm sàng 

Đau thượng vị đột ngột, đau dữ dội, đau xuyên ra sau lưng kèm theo buồn nôn và 

nôn. 

2.2. Cận lâm sàng 

- Amylase và /hoặc lipase máu tăng cao trên 3 lần so với giá trị bình thường. 

- Cytokine huyết thanh tăng. 

- Chẩn đoán hình ảnh: có hình ảnh điển hình của VTC trên siêu âm hoặc chụp CT: 

+ Siêu âm: Tụy to toàn bộ hoặc từng phần (đầu, thân hoặc đuôi), đường viền xung 

quanh tụy không rõ ràng, mật độ echo không đều, giảm âm hoặc âm vang hỗn 

hợp, có thể có dịch quanh tụy và các khoang trong ổ bụng. 

+ CT: Tụy to ra hoặc bình thường, bờ không đều, có thể có hình ảnh ổ hoại tử, cho 

biết mức độ tổn thương quanh tụy và xa tụy. 

2.3. Tiêu chuẩn nhập viện 

Bệnh nhân viêm tụy cấp hầu hết sẽ có triệu chứng đau bụng. Đau bụng là 

triệu chứng cơ năng khiến bệnh nhân đến khám bệnh. Khi có từ 2 trong 3 tiêu 

chuẩn trên, bệnh nhân được chẩn đoán là viêm tụy cấp và cần nhập viện điều trị.  

3. Chẩn đoán mức độ VTC [1], [2, tr105] 



 
 

 
 

Chẩn đoán mức độ nặng khi có một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Điểm Ranson >+=3 

- Điểm Imrie >=3 

- Điểm Apache II >=8 

- Điểm Balthazar >=7 

- Áp lực ổ bụng >= 21 cmH2O 

Bảng 2. Thang điểm dự đoán mức độ nặng trong viêm tụy cấp 

Thang điểm APACHE II Thang điểm Ranson Thang điểm Imrie 

A. Thay đổi sinh lý :12 điểm + 

điểm Glasgow 

1. Thân nhiệt (ºC) 

2. Huyết áp trung bình 

(mmHg) 

3. Mạch (mn) 

4. Nhịp thở (mn) 

5. PaO2 (mmHg) 

6. pH động mạch 

7. K huyết thanh (mEq/L) 

8. Creatinine huyết thanh 

(mg/dl) 

9. Hct ( % ) 

10. Lượng bạch cầu (ml) 

11. HCO3 huyết thanh 

(mmol/L) 

12. Na huyết thanh (mEq/L) 

B. Tuổi > 55 (1 điểm ) 

 

C. Bệnh mạn tính : mỗi bệnh 1 

điểm 

 

APACHE II = A+B+C 

Khi nhập viện: 

Tuổi > 55 

Bach cầu > 16000/mm3 

LDH > 350IU/I 

Glucose > 11,1mmol/l 

AST > 250IU/I 

Trong 48h đầu: 

Giảm hematocrit > 10% 

Ure tăng > 5mg/dl 

Calci máu < 2mmol/l 

PO2 động mạch < 60mmHg 

Thiếu hụt base > 4mEq/l 

Ước lượng dịch mất >6I 

 

Lúc mới nhập viện: 

Tuổi > 55 

Bạch cầu > 15G/I 

Đường máu > 10mmol/l 

LDH > 600U/I 

Ure máu > 16mmol/l 

Trong 48 giờ đầu: 

Calci máu <2mmol/l 

PaO2 < 60mmHg 

Albumin máu < 32g/l 

AST > 100U/I 

 



 
 

 
 

Tổng điểm >= 8 điểm là nặng Tổng điểm: 0-2: 2% tử vong 

(TV); 3-4:15% TV; 5-6:40% 

TV; 7-8:100% TV 

Tổng điểm: nhẹ: < 3 điểm, 

nặng: 3-5 điểm, rất nặng: >5 

điểm 

 

4. Chẩn đoán phân biệt  

- Với các trường hợp đau bụng cấp: thủng tạng rỗng (dạ dày, hành tá tràng), sỏi 

mật, tắc ruột, phình tách động mạch chủ bụng, nhồi máu cơ tim thành sau. 

- Bệnh lý dạ dày – hành tá tràng. 

- Với các trường hợp tăng amylase máu: suy thận, viêm tuyến mang tai. 

- U tụy: lâm sàng bệnh nhân cũng có đau, trên CT có biểu hiện u tụy. 

- Đợt cấp viêm tụy mạn: thường có kèm theo tổn thương sỏi ống hoặc nhu mô 

tụy. 

5. Chẩn đoán nguyên nhân  

5.1. Nguyên nhân hay gặp 

- Sỏi ống mật chủ, sỏi túi mật. 

- Giun chui ống mật chủ, ống tụy. 

- Rượu, ăn nhiều đạm. 

- Tăng triglycerid máu. 

- Có thai. 

5.2. Nguyên nhân ít gặp 

- U tụy. 

- Thuốc: thiazidezine, thiazide, metronidazol… 

- Chấn thương tụy. 

- Cường cận giáp trạng. 

- Nhiễm trùng. 

- Bệnh lý mạch máu. 

- Bệnh tự nhiễm. 

III. ĐIỀU TRỊ  

1. Điều trị chung [1] 



 
 

 
 

- Nhịn ăn: bệnh nhân không ăn uống cho tới khi triệu chứng đau giảm, sôi bụng 

trở lại. 

- Đặt ống thông tá tràng, hút dịch, lưu ống thông cho đến khi bệnh nhân đỡ nôn, 

giảm trướng bụng. 

- Chăm sóc theo dõi chặt các chỉ số sống, độ bão hoà oxy, nếu có các dấu hiệu 

nước tiểu ít, rối loạn huyết động, giảm độ bão hoà oxy máu chuyển đơn vị điều 

trị tích cực. 

- Nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch: bệnh nhân được truyền qua đường tĩnh mạch 

để đảm bảo đủ nước, điện giải và năng lượng (các dung dịch muối, đường, các 

acid amin, …). Tốc độ truyền dịch tuỳ thuộc vào tình trạng bệnh nhân, nếu bệnh 

nhân có biểu hiện tụt áp thì truyền tốc độ nhanh đến khi đảm bảo được huyết 

động ổn định, duy trì tốc độ truyền 250-500ml/giờ. Đặt ống thông tá tràng cho 

thức ăn xuống ruột non cho kết quả không kém nuôi dưỡng đường tĩnh mạch. 

- Giảm đau: dùng các thuốc giảm đau theo đường tĩnh mạch sử dụng theo cung 

bậc từ paracetamol đối với các trường hợp đau nhẹ và vừa, với các trường hợp 

dùng các thuốc giảm đau thông thường không đỡ thì có thể dùng morphine. 

- Kiểm soát các rối loạn chuyển hoá: kiểm soát chặt đường máu giúp sớm cải 

thiện triệu chứng lâm sàng, cũng như hạn chế các biến chứng của VTC, calci 

huyết giảm là một trong yếu tố làm nặng bệnh tuy nhiên phải bù calci từ từ, 

tăng triglycerid có thể là hậu quả hoặc nguyên nhân của VTC nên định lượng 

lại và điều chỉnh khi VTC ổn định, trong trường hợp triglycerid tăng quá cao 

có thể tiến hành lọc huyết tương. 

- Kháng sinh: trong trường hợp VTC nhẹ không có chỉ định dùng kháng sinh, tuy 

nhiên trong các ca VTC nặng đặc biệt là trường hợp VTC hoại tử có nguy cơ 

nhiễm khuẩn phổi, đường niệu thì có chỉ định kháng sinh nên chọn các kháng 

sinh thâm nhập vào tổ chức tụy tốt như metronidazol, quinolon, cephalosporin 

thế hệ 3, imipenem. 

- Các thuốc: giảm tiết acid dịch vị. 



 
 

 
 

- CT, MRI hoặc EUS xác định nguyên nhân do sỏi mật, các biến chứng tại chỗ 

đẻ có thể tiến hành làm ERCP giải quyết nguyên nhân gây VTC cấp cứu. 

2. Điều trị viêm tụy cấp nặng (tại đơn vị điều trị tích cực: ICU) [2, tr106] 

2.1. Các biện pháp hổi sức chung 

2.1.1. Hồi sức tuần hoàn 

- Người bệnh VTC nặng thường mất một lượng dịch rất lớn ngay khi bắt đầu 

nhập viện, truyền một lượng dịch khoảng 250-300 ml/giờ trong 24 giờ, nếu như 

tình trạng tuần hoàn của người bệnh cho phép. Thực tế lâm sàng trong 24 giờ 

đầu người bệnh cần bù từ 4-6 lít dịch muối đẳng trương. 

- Người bệnh VTC nặng có biến chứng, nên đặt đường truyền tĩnh mạch trung 

tâm (TMTT) để truyền dịch, đưa thuốc, nuôi dưỡng và duy trì ALTMTT từ 8-

12 mmHg, ALTMTT có thể không chính xác khi có tăng áp lực ổ bụng. 

- Theo dõi và đánh giá tuần hoàn nên dựa vào các dấu hiệu tưới máu đủ: da ấm, 

hết vân tím, theo dõi lượng nước tiểu từng giờ đảm bảo > 0,5ml/kg cân 

nặng/giờ. 

- Thuốc vận mạch chỉ định khi đã nâng được ALTMTT đạt 8-12 mmHg mà HA 

trung bình chưa đạt ≥ 65mmHg, thuốc sử dụng là: noradrenalin, adrenalin. Liều 

thuốc cần thăm dò và nâng dần đảm bảo duy trì HA. Thuốc trợ tim dobutamin 

chỉ được sử dụng khi có bằng chứng suy tim, liều lượng tối đa là 20μg/kg cân 

nặng/phút. 

2.1.2. Hồi sức hô hấp 

- Cung cấp đủ oxy và bão hòa oxy máu động mạch yêu cầu phải đạt trên 95%. 

- Tràn dịch màng phổi, xẹp phổi, viêm đáy phổi do dịch viêm, tăng áp lực ổ bụng, 

ARDS là những yếu tố dẫn đến tình trạng suy hô hấp nặng ở người bệnh VTC. 

- Các biện pháp bao gồm: thở oxy kính mũi, oxy mặt nạ, thở máy không xâm 

nhập, thở máy xâm nhập đặc biệt với ARDS (chiến lược thông khí bảo vệ phổi). 

- Chọc tháo và dẫn lưu dịch màng phổi, dẫn lưu ổ dịch tụy giảm tăng áp lực ổ 

bụng. 

2.1.3. Hồi sức thận 



 
 

 
 

- Bồi phụ đủ dịch sớm ngay từ đầu, đảm bảo tưới máu, hạn chế quá trình hình 

thành suy thận cấp thực tổn. 

- Lọc máu liên tục: áp dụng ở giai đoạn sớm trong 3 ngày đầu của VTC nặng, là 

biện pháp được chứng minh có thể loại bỏ các cytokin và yếu tố gây viêm, nhờ 

đó có thể ngăn chặn phản ứng viêm làm giảm mức độ tổn thương các tạng. 

- Những ngày sau nếu có suy thận, huyết áp ổn định chỉ cần lọc máu ngắt quãng. 

2.1.4. Hồi sức chống đau 

Dùng các thuốc tiêm tĩnh mạch giảm đau không phải steroid hoặc thuốc giảm 

đau có chứa opi. Tránh dùng morphin vì có thể gây co thắt cơ vòng oddi. 

2.1.5. Kháng sinh 

- Không dùng kháng sinh dự phòng thường quy cho người bệnh VTC nặng. Chỉ 

định khi có bằng chứng nhiễm khuẩn rõ hoặc có nguy cơ nhiễm khuẩn cao (tụy 

hoại tử nhiều, nghi ngờ áp xe tụy…). 

- Các nhóm kháng sinh thường được dùng trong VTC có hoại tử hoặc nhiễm 

khuẩn là cephalosporin thế hệ III, carbapenem, nhóm quinolone, Metronidazol. 

2.1.6. Nuôi dưỡng 

- Nuôi dưỡng đường tĩnh mạch trong vòng 24 - 48 giờ đầu, sau đó cho người 

bệnh ăn sớm qua đường miệng, qua ống thông dạ dày với số lượng tăng dần tùy 

theo khả năng dung nạp của từng người bệnh. Khi cho ăn lại theo dõi các triệu 

chứng đau vùng thượng vị, buồn nôn và nôn, tăng áp lực ổ bụng. 

- Trong 48-72 giờ, người bệnh không đủ năng lượng qua đường tiêu hóa cần kết 

hợp nuôi dưỡng tĩnh mạch cho người bệnh đảm bảo đủ năng lượng 25-

30kcal/kg/24 giờ. 

- Đầu tiên ăn qua ống thông các chất lỏng, sau đó cho ăn đặc hơn, khi người bệnh 

không còn các triệu chứng buồn nôn chuyển sang chế độ ăn qua đường miệng. 

- Chế độ ăn được khuyến cáo: tỷ lệ protid và glucid cao, còn tỷ lệ lipid thấp. 

2.1.7. Một số biện pháp điều trị hỗ trợ khác 

- Thuốc làm giảm tiết dịch tiêu hóa và ức chế men tụy: hiện nay hay dùng 

sandostatin hay stilamin, chưa có nghiên cứu nào báo cáo hiệu quả rõ rệt trong 



 
 

 
 

việc làm giảm biến chứng cũng như tỷ lệ tử vong của VTC. 

- Thuốc chống đông: sử dụng khi có biến chứng đông máu nội mạch rải rác do 

tăng đông máu và do hoạt hóa cơ chế tiêu sợi huyết. 

- Kháng tiết axit dịch vị: có thể dùng để ngăn ngừa loét, xuất huyết tiêu hoá do 

stress đồng thời cũng dùng để ức chế tiết dịch tụy và dịch vị. 

2.2. Lọc máu liên tục trong điều trị VTC 

2.2.1. Chỉ định 

Người bệnh VTC nặng đến sớm trong vòng 72 giờ đầu hoặc có suy 

đa tạng ở người bệnh đến muộn. 

2.2.2. Phương pháp  

Lọc máu liên tục tĩnh mạch –tĩnh mạch với thể tích thay thế lớn 45 ml/kg thể 

trọng/giờ. 

2.3. Dẫn lưu ổ bụng qua da 

2.3.1. Chỉ định 

- Các ổ tụ dịch trong VTC thường nằm trong hậu cung mạc nối, khoang trước 

thận, lan dọc theo rãnh đại tràng xuống hố chậu hoặc nằm sau phúc mạc. Các 

đường vào cần tránh đại tràng, ruột non, gan, lách, thận đồng thời giảm thiểu 

tối đa nguy cơ nhiễm trùng và chảy máu. 

- Các ổ dịch vùng đuôi tụy có thể dẫn lưu qua khoang trước thận trái, tránh 

đạitràng xuống ở phía sau. Tương tự như vậy các ổ dịch vùng đầu tụy có thể 

dẫn lưu qua khoang trước thận phải.108 

2.3.2. Phương pháp 

- Có thể đặt dẫn lưu ổ bụng qua da bằng phương pháp Seldinger hoặc bằng 

phương pháp Trocar tùy theo kinh nghiệm và trang thiết bị sẵn có. Đối với các 

ổ dịch hoại tử đặc, dẫn lưu không hết cần thay dẫn lưu có kích thước to hơn. 

- Dịch tụy viêm đặc biệt là dịch tụy hoại tử thường khá đặc do đó để dẫn lưu tốt 

các ổ tụ dịch tụy viêm cần lựa chọn các catheter có nhiều lỗ bên và đường kính 

tối thiểu 12-14F. Đối với ổ tụ dịch lớn hoặc nhiều ổ tụ dịch có thể cần nhiều 

ống thông hơn. 



 
 

 
 

- Rút dẫn lưu ổ bụng khi: số lượng dịch ít hơn 30 ml/24 giờ 

2.4. Phẫu thuật ở người bệnh VTC không do sỏi 

2.4.1. Mở bụng giảm áp 

- Chỉ định trong trường hợp áp lực ổ bụng tăng cao ≥ 25mmHg,có triệu chứng 

của hội chứng tăng áp lực ổ bụng mà các biện pháp hồi sức trên không đạt kết 

quả. Tuy nhiên, chỉ định và thời điểm phẫu thuật hiện vẫn còn nhiều tranh cãi 

cả trong nước cũng như trênthế giới vì nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao. 

- Đóng ổ bụng lại càng sớm càng tốt thường sau 5-7 ngày khi người bệnh bắt đầu 

hồi phục. Các biến chứng qua mở thành bụng: nhiễm trùng ổ bụng, rò, viêm 

dính, tích tụ khoang dịch trong ổ bụng. 

2.4.2. Một số chỉ định phẫu thuật khác 

- Chảy máu cấp trong ổ bụng do VTC hoại tử ăn mòn vào mạch máu gây mất 

máu trong ổ bụng cấp nhiều (Ht < 25%, và khả năng truyền máu tại chỗ bị hạn 

chế) cần phẫu thuật cầm máu cấp cứu. 

- Áp xe tụy: cần phải mổ để dẫn lưu. 

- Nang giả tụy: những nang này có thể tự tiêu, chỉ định phẫu thuật cho những 

nang giả > 6cm và đã kéo dài > 6 tuần. Có thể dẫn lưu qua da vơi các nang ở 

nông, sát thành bụng, hoặc qua dạ dày bằng phương pháp nội soi nếu ổ dịch 

nằm cạnh dạ dày (thành công 75% các trường hợp) còn lại phải phẫu thuật. 

2.5. Theo dõi 

- Lâm sàng 

- áp lực ổ bụng mỗi 8h 

- Diễn biến suy tạng theo thang điểm SOFA 

- Các biến chứng của VTC 

- Các biến chứng của lọc máu liên tục 

2.6. Chỉ định điều trị ngoại khoa 

VTC do sỏi mật, sỏi ống tụy, áp xe tụy, ổ hoại tử nhiễm trùng, nang giả tụy 

> 6cm và kéo dài > 6 tuần ( dẫn lưu qua da ) 

3. Điều trị viêm tụy cấp hoại tử nhiễm khuẩn [1] 



 
 

 
 

- Chọc hút ổ hoại tử dưới hướng dẫn siêu âm hoặc CT: lấy bệnh phẩm nhuộm 

Gram và nuôi cấy. Sau khi có kết quả xác định chắc chắn ổ hoại tử nhiễm khuẩn 

điều trị kháng sinh: 

+ Gram (-): carbapenem, fluoroquinolon + metronidazol, cephalosporin + 

metronidazol. 

+ Gram (+): vancomycin điều trị kháng sinh dài ngày 3 tuần. 

- Xử trí ổ hoại tử nhiễm khuẩn: phẫu thuật lấy ổ hoại tử + dẫn lưu hoặc đặt dẫn 

lưu ổ hoại tử qua da dưới hướng dẫn siêu âm, CT. 

4. Điều trị viêm tụy cấp có ổ hoại tử vô khuẩn [1] 

- Thời điểm 2-3 tuần đầu. 

- Các biện pháp: phẫu thuật, dẫn lưu qua da, dẫn lưu qua nội soi, nếu trường hợp 

có dò ống tụy cần phẫu thuật hoặc qua nội soi can thiệp. 

5. Điều trị theo nguyên nhân [3], [2, tr108] 

Định hướng được nguyên nhân viêm tụy cấp giúp cho bác sĩ có một phác đồ 

điều trị đúng và phòng tránh được tái phát: 

5.1. Viêm tụy cấp tăng triglyceride 

- Thay huyết tương là biện pháp loại bỏ triglyceride nhanh nhất và hiệu quả cao, 

được chỉ định khi viêm tụy cấp có triglyceride > 11.3 mmol/l 

- Điều trị bằng insulin: dùng insulin đường tĩnh mạch hiệu quả hơn dùng insulin 

tiêm dưới da với liều 0.1 – 0.3 UI/kg/h, pha truyền cùng với Glucose 5%, chú 

ý luôn phải đảm bảo duy trì đường huyết 8-11 mmol/l 

- Các thuốc uống hạ lipid máu 

5.2. VTC do sỏi, giun ống mật chù 

ERCP tiến hành sớm mở cơ Oddi, lấy sỏi, phẫu thuật nếu ERCP  thất bại. 

Trường hợp nghi ngờ VTC do giun chui ống mật chủ cho bệnh nhân tẩy giun  đũa 

sớm bằng thuốc Fugacar, Zentel, … 

IV. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Biến chứng tại chỗ 

- Ổ tụ dịch, hoại tử và nhiễm khuẩn tụy.  



 
 

 
 

- Nang giả tụy: 4 tuần sau VTC. 

- Áp xe tụy, rò ống tụy vào ổ bụng. 

- Tổn thương mạch máu, chảy máu. 

2. Biến chứng toàn thân 

- Suy hô hấp, suy thận, trụy tim mạch. 

- Xuất huyết tiêu hóa. 

- ARDS. 

- Đông máu rải rác lòng mạch. 

V. PHÒNG BỆNH 

- Hạn chế uống rượu bia 

- Phát hiện và điều trị kịp thời sỏi mật, sỏi tụy 

- Người bệnh tăng triglycerid được điều trị kịp thời và có chế độ ăn hợp lí  
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RẮN CẮN (T63) 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Phần lớn rắn cắn là rắn lành, tuy nhiên các trường hợp đưa đến bệnh viện là do rắn 

độc cắn. Tiên lượng rắn độc cắn tùy thuộc theo loại rắn độc, lượng độc chất vào cơ 

thể, ví trí cắn và cách sơ cứu tại chỗ. Thường các vết rắn cắn nằm ở chi, đặc biệt 

là bàn tay và bàn chân. 

- Rắn độc thường có hai loại [2]: 

+ Nhóm gây rối loạn đông máu: rắn lục tre (Trimeresurus albolaris), rắn lục xanh 

(Trimeresurus stejnegeri), rắn chàm quạp (Calloselasma rhodostoma hoặc 

Malayan pit viper). 

+ Nhóm gây liệt, suy hô hấp: rắn hổ (hổ đất (Naja kaouthia), rắn hổ chúa 

(Ophiophagus hananh)), rắn hổ mèo, rắn cạp nong (Bungarus fasciatus), rắn cạp 

nia (Bungarus candidus), rắn biển…). 

- Tại đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Thái Bình rắn độc thường gặp là: rắn hổ mang, 

rắn cạp nia.  

- Nọc rắn độc: 

+ Hợp chất Proteine trọng lượng phân tử từ 6 – 100 Kd 

+ Độc tố: độc tố thần kinh (gây liệt cơ, suy hô hấp), độc tố gây rối loạn đông máu 

(DIC, xuất huyết da niêm), độc tố trên tim mạch, độc tố gây tan huyết, tiêu cơ 

vân. 

+ Thành phần nọc rắn tùy loại rắn độc bao gồm: proteolytic enzymes, Arginine 

ester hydrolase, Thrombin-like enzyme, Collagenase, Hyaluronidase, 

Phospholipase A, Phospholipase B, Phosphomonoesterase, Phosphodiesterase, 

Acetylcholinesterase, Nucleotidase L-Amino acid oxidase. 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Hỏi bệnh  



 
 

 
 

- Xác định loại rắn: người nhà mang theo con rắn hoặc mô tả hình dạng, địa phương, 

hoàn cảnh xảy ra rắn cắn. 

- Các dấu hiệu lâm sàng xuất hiện sau khi rắn cắn: đau, phù, hoại tử, xuất huyết tại 

chỗ; nói khó, liệt hô hấp. 

- Thời điểm rắn cắn. 

- Cách sơ cứu.   

2. Khám lâm sàng 

- Khám vết cắn: dấu răng, phù nề, hoại tử, xuất huyết. 

- Dấu hiệu sinh tồn. 

- Mức độ tri giác. 

- Dấu hiệu suy hô hấp. 

- Dấu hiệu xuất huyết. 

3. Cận lâm sàng 

- Công thức máu: bạch cầu, Hematocrit, tiểu cầu  

- Chức năng gan thận, điện giải đồ. 

- Khí máu nếu có suy hô hấp. 

- X quang phổi khi có suy hô hấp để chẩn đoán phân biệt. 

- Tổng phân tích nước tiểu 

- Tại một số nước, phương pháp ELISA được sử dụng để phát hiện độc tố của rắn 

từ dịch tiết nơi vết cắn, nước tiểu, hoặc máu, có kết quả nhanh sau 45 phút, giúp 

xác định chẩn đoán loại rắn độc cắn và chọn huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu. 

4. Chẩn đoán xác định 

4.1. Rắn hổ mang  



 
 

 
 

Bệnh sử: rắn cắn, người nhà mô tả hoặc mang theo con rắn hổ mang.

 

Hình 1. Rắn hổ mang 

4.1.1. Lâm sàng [1, tr80] 

- Tại chỗ: 

+ Vết răng độc có thể rõ ràng, dạng một vết hoặc hai vết hoặc một dãy sắp xếp 

phức tạp nhiều các vết răng. 

+ Thường có tổn thương trực tiếp ở vị trí cắn, vùng vết cắn đau, đỏ da, sưng nề, 

hoại tử, bọng nước có thể xuất hiện và tiến triển nặng dần. Vết cắn rất đau, sau 

vài giờ đến một ngày, vùng da xung quanh vết cắn thâm lại, thường có màu tím 

đen và hiện tượng mô chết (hoại tử) xuất hiện. Hoại tử có thể lan rộng trong vài 

ngày và hình thành đường viền quanh vết cắn. Có thể có sưng và đau hạch trên 

hệ bạch huyết vùng bị cắn, ví dụ hạch nách, bẹn khoeo, khuỷu. 

+ Tốc độ tiến triển của sưng nề, hoại tử và bọng nước thường là dấu hiệu chỉ dẫn 

mức độ nhiễm nọc độc. 

+ Sưng nề và tổn thương tổ chức có thể nặng và gây hội chứng khoang, chèn ép 

ngọn chi và nguy cơ gây tổn thương thiếu máu. Biểu hiện vùng chi sung nề căng, 

ngọn chi lạnh, nhịp mạch yếu hoặc không thấy. 

- Toàn thân [1, tr80-81] 

+ Thần  kinh: có thể có liệt cơ, rắn hổ đất dường như thường gây liệt cơ hơn rắn 

hổ mang miền Bắc. Liệt thường xuất hiện sau cắn từ 3 giờ trở lên và có thể tới 

20 giờ. Biểu hiện thường theo thứ tự sụp mi, đau họng, nói khó, há miệng hạn 



 
 

 
 

chế, ứ đọng đờm rãi, liệt cơ hô hấp và liệt các chi. Liệt cơ thường dẫn tới suy 

hô hấp và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Liệt đáp ứng tốt với huyết 

thanh kháng nọc rắn và khi không có huyết thanh kháng nọc rắn thì liệt hồi 

phục trong vòng vài ngày. 

+ Hô hấp: có thể có suy hô hấp do liệt cơ, co thắt phế quản hay phù nề thanh 

quản do dị ứng với nọc rắn, một số trường hợp sưng nề lan tới vùng cổ nguy 

cơ chèn ép đường hô hấp trên (nhiễm độc nặng hoặc vết cắn vùng ngực, đầu 

mặt cổ). 

+ Tim mạch: có thể có tụt huyết áp do sốc phản vệ với nọc rắn, do sốc nhiễm 

khuẩn.  

+ Tiêu hóa: có thể buồn nôn và nôn, đau bụng và ỉa chảy. 

+ Tiết niệu: tiểu tiện ít, nước tiểu sẫm màu hoặc đỏ do tiêu cơ vân, suy thận cấp 

4.1.2. Cận lâm sàng [1, tr81] 

- Điện tim. 

- Huyết học: Công thức máu, đông máu cơ bản. 

- Sinh hóa máu: urê, creatinin, điện giải, AST, ALT, CK, CRP, procalcitonin. 

- Khí máu động mạch: làm khi có nhiễm độc nặng, suy hô hấp. 

- Xét nghiệm nước tiểu: tìm protein, hồng cầu, myoglobin. 

- Xét nghiệm nọc rắn (tùy theo điều kiện, nếu có):  

- Siêu âm: tìm ổ áp xe vùng vết cắn, siêu âm dopper đánh giá chèn ép do hội chứng 

khoang. 

- Các xét nghiệm, thăm dò khác: tùy theo tình trạng bệnh nhân 

4.2. Rắn cạp nia  

4.2.1. Bệnh sử 

Người nhà mang theo con rắn hoặc mô tả con cắn, hoàn cảnh rắn cắn 



 
 

 
 

 

Hình 2. Rắn cạp nia miền Bắc 

4.2.2. Lâm sàng  

4.2.2.1. Tại chỗ [1, tr96] 

- Thường không có dấu hiệu gì, đôi khi chỉ nhìn thấy 2 vết móc nhỏ như đầu kim. 

- Tại chỗ vết cắn không phù nề, không hoại tử. Không thấy móc độc vì móc độc của 

rắn cạp nia rất nhỏ. 

4.2.2.2. Toàn thân [1,  tr96-97] 

- Thời gian ủ bệnh: thường trong vòng vài giờ sau khi bị cắn, bệnh nhân bắt đầu bị 

liệt các cơ, theo thứ tự từ các cơ vùng đầu mặt cổ, cơ liên sườn, cơ hoành và cuối 

cùng là các chi. Khi hồi phục thường ngọn chi là nơi hồi phục trước. 

- Sụp mi: là một trong các dấu hiệu đầu tiên, bệnh nhân biểu hiện giống như buồn 

ngủ, thường cuối cùng sẽ sụp mi hoàn toàn, không mở được mắt. Tuy nhiên, bệnh 

nhân cũng không nhắm kín được mắt nên dễ bị khô giác mạc, bến chứng viêm, loét 

giác mạc nếu mắt không được vệ sinh và đóng kín hai bờ mi. 

- Đồng tử giãn tối đa, tồn tại lâu suốt quá trình nằm viện cũng như đồng tử không 

co khi chiếu đèn (mất phản xạ ánh sáng) là một trong dấu hiệu đặc trưng chỉ gặp ở 

rắn cạp nia cắn. 

- Liệt vận nhãn: các cơ bị liệt, nhãn cầu hạn chế vận động hoặc bất động. 

- Đau họng, nói khó và há miệng hạn chế, khó nuốt dẫn tới ứ đọng đờm rãi là những 

dấu hiệu của liệt hầu họng thường xuất hiện chủ yếu ở những BN bị rắn cạp nia 

cắn. Đây là dấu hiệu được các bác sỹ lâm sàng rất chú ý và là yếu tố quyết định 

cho chỉ định đặt NKQ. 



 
 

 
 

- Liệt cơ liên sườn, cơ hoành: thường gặp, gây suy hô hấp. Suy hô hấp là nguyên 

nhân chính dẫn đến tử vong và thương tổn nặng lên cho BN do rắn cạp nia cắn. 

- Liệt chi: liệt đối xứng hai bên, ngọn chi là nơi liệt cuối cùng và trong nhiều trường 

hợp có thể còn vận động nhẹ giúp cho việc giao tiếp giữa bệnh nhân và thày thuốc, 

người nhà. 

- Tri giác: độc tố rắn cạp nia chỉ gây độc với thần kinh ngoại biên, bệnh 

nhân bị liệt hoàn toàn các cơ biểu hiện giống hôn mê sâu hoặc mất não nhưng thực 

tế bệnh nhân vẫn tỉnh táo và nhận thức mọi thứ xung quanh nếu được hỗ trợ hô hấp 

đầy đủ. 

- Tim mạch: thường có nhịp nhanh xoang, tăng huyết áp. 

- Tiêu hóa: bệnh nhân có thể có giảm nhu động ruột, dễ bị táo bón. 

- Tiết niệu: thường có cầu bàng quang, lượng nước tiểu có thể tăng do lượng natri 

được đào thải qua nước tiểu tăng. 

- Da niêm mạc: có thể có vã mồ hôi, da lạnh. 

- Cơ: thường có đau các cơ, đau toàn thân, tăng cảm giác đau. Bệnh nhân bị liệt mềm 

các cơ và nằm bất động nhưng ít gặp tiêu cơ vân hoặc nếu có thường tiêu cơ vân 

mức độ nhẹ. 

4.2.3. Cận lâm sàng [1, tr97] 

- Ngoài các xét nghiệm thông thường nhƣ: công thức máu, sinh hoá máu (urê, 

creatinin, AST, ALT, ...). 

- Điện giải máu và điện giải niệu: đặc biệt là natri máu và natri niệu, cần chú ý xét 

nghiệm thường xuyên, tùy theo mức độ có thể xét nghiệm từ 1-3 lần/ngày. Thường 

gặp hạ natri máu. Hạ natri máu nặng có thể xuất hiện từ ngày thứ nhất, thường rõ 

từ ngày thứ 2 và nặng nhất vào ngày thứ 3-5. 

- Chụp xquang phổi, chụp cắt lớp não khi bệnh nhân liệt toàn thân để phân 

biệt với hôn mê do bệnh lý não. 

- Điện tâm đồ: nhịp nhanh xoang, không có biểu hiện tăng gánh thất trái (phân biệt 

tăng huyết áp mới xuất hiện do rắn cạp nia cắn với tăng huyết áp có 

từ trước) 



 
 

 
 

5. Chẩn đoán phân biệt với rắn lành cắn 

- Theo dõi trong 12 giờ. 

- Tại chỗ: đau, phù không lan, không có dấu hiệu hoại tử, xuất huyết. 

- Không dấu hiệu toàn thân.  

6. Tiêu chuẩn nhập viện 

Tất cả bệnh nhân bị rắn cắn (trừ khi chắc chắn là rắn lành) đều phải nhập viện theo 

dõi và điều trị 

III. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị [2] 

- Làm chậm hấp thu độc tố. 

- Xác định loại rắn và dùng huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu sớm. 

- Điều trị biến chứng. 

2. Sơ cứu rắn cắn [2] 

- Mục tiêu sơ cứu: Làm chậm sự hấp thu của nọc độc về tuần hoàn hệ thống, giúp 

kéo dài thời gian bệnh nhân chưa bị liệt cho tới khi tới được cơ sở y tế gần nhất. 

Cấp cứu hô hấp khi bệnh nhân bị liệt, suy hô hấp để đảm bảo tính mạng bệnh nhân 

trong thời gian vận chuyển. 

- Động viên bệnh nhân yên tâm, đỡ lo lắng. [3, tr 245] 

- Kỹ thuật băng ép bất động [1, tr98]: 

+ Vết cắn ở chi : Dùng băng rộng khoảng 5 -10 cm, nên dài ít nhất 4-5 m với người 

lớn, có thể băng chun giãn, băng vải, hoặc tự tạo từ khăn, quần áo. Cởi đồ trang 

sức ở chân, tay bị cắn. Không cố cởi quần áo nếu thấy khó, có thể băng đè lên 

quần áo. Băng tương đối chặt nhưng không quá mức (vẫn còn sờ thấy mạch đập, 

đủ để luồn một ngón tay qua giữa các nếp băng một cách khó khăn). Cố định chi 

bằng nẹp. 

+ Vết cắn ở thân mình, đầu, mặt cổ: dùng gạc, vải hoặc giấy gấp tạo thành miếng 

có kích thước khoảng 5cm2, dày 2-3cm đặt trực tiếp lên vết cắn và ấn giữ liên 

tục lên vùng bị cắn nhưng không làm hạn chế cử động thành ngực hay hít thở 

của bệnh nhân.  



 
 

 
 

3. Điều trị rắn hổ mang cắn tại Bệnh viện 

3.1. Ổn định chức năng sống 

- Suy hô hấp: Tùy theo mức độ, thở oxy, hút đờm rãi, đặt nôi khí quản và thở máy. 

Bệnh nhân có liệt cơ thường sẽ bị suy hô hấp nên cần thận trọng khi chuyển viện 

nếu chưa được đặt nội khí quản. Bệnh nhân có sưng nề nhiều vùng cổ nên cân nhắc 

đặt nội khí quản sớm. 

- Tụt huyết áp: tùy theo nguyên nhân, thực hiện theo phác đồ xử trí sốc phản vệ hoặc 

sốc nhiễm khuẩn. 

3.2. Điều trị đặc hiệu 

Dùng huyết thanh kháng nọc rắn [1, tr83] 

3.2.1. Chỉ định 

- HTKNR cần được chỉ định càng sớm càng tốt. Tốt nhất chỉ định trong vòng 24 giờ 

đầu sau khị bị cắn, có thể trong vòng vài ngày đầu nếu các triệu chứng nhiễm độc 

nọc rắn vẫn đang tiến triển nặng lên. Để phòng tránh hoặc hạn chế tối đa tổn thương 

hoại tử thì HTKNR cần được dùng trong vòng vài giờ đầu. 

- Nếu có xét nghiệm nọc rắn trong máu, chỉ định HTKNR khi còn nọc rắn trong máu 

dương tính. 

3.2.2. Thận trọng 

Cần cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ ở các bệnh nhân sau: 

- Có tiền sử dị ứng với các động vật (như ngựa, cừu) được dùng để sản xuất HTKNR 

hoặc các chế phẩm huyết thanh từ các động vật này (ví dụ huyết thanh giải độc tố 

uốn ván). 

- Người có cơ địa dị ứng: đã từng bị dị ứng hoặc các bệnh dị ứng như chàm, viêm 

mũi dị ứng, sẩn ngứa, đặc biệt dị ứng mạnh (như hen phế quản, từng bị phản vệ). 

3.2.3. Loại HTKNR 

HTKNR hổ mang dành cho rắn hổ đất (N. kaouthia) hoặc rắn hổ mang miền 

Bắc (N. atra). 

3.2.4. Dự phòng các phản ứng dị ứng trước khi dùng HTKNR 

Cân nhắc dùng thuốc dự phòng các phản ứng dị ứng ở các bệnh nhân có nguy cơ cao: 



 
 

 
 

- Corticoid tĩnh mạch: Methylprednisolon: người lớn 40-80mg, tiêm tĩnh mạch 

chậm, trẻ em 1mg/kg cân nặng tiêm tĩnh mạch chậm. 

- Kháng histamine: diphenhydramin người lớn và thiếu niên 10-20mg tiêm bắp, trẻ 

em 1,25mg/kg cân nặng. Hoặc promethazin: người lớn tiêm bắp 25mg, trẻ em 

(không dùng cho trẻ dưới 2 tuổi): 0,25mg/kg tiêm bắp. 

3.2.5. Cam kết về sử dụng HTKNR 

Dùng HTKNRlà biện pháp điều trị tốt nhất, tuy nhiên bệnh nhân và gia đình 

cần được giải thích về nguy cơ có thể có của HTKNR và ký cam kết đồng ý trước khi 

dùng thuốc. 

3.2.6. Liều HTKNR 

- Liều ban đầu: từ 5-10 lọ. 

- Đánh giá ngay sau khi ngừng HTKNR liều trước và xét dùng ngay liều kế tiếp. 

- Các liều nhắc lại: 

+ Nếu thấy triệu chứng vẫn tiến triển nặng lên hoặc không cải thiện, nhắc lại trong 

vòng 3 giờ sau khi ngừng liều trước (càng sớm càng tốt), với liều bằng hoặc một 

nửa liều ban đầu. 

+ Sau khi nhắc lại tối đa 3 lần nếu triệu chứng vẫn không cải thiện cần xem lại, 

chẩn đoán xác định và chẩn đoán mức độ, liều lượng thuốc và các tình trạng 

khác của bệnh nhân để quyết định dùng tiếp hay ngừng HTKNR. 

3.2.7. Cách dùng 

- Truyền tĩnh mạch: là đường dùng chính. Pha loãng 5-10 lọ HTKNR trong 100-

200ml natriclorua 0,9% hoặc glucose 5%, truyền tĩnh mạch chậm với tốc độ đều 

đặn trong khoảng 1 giờ. 

- Tiêm dưới da: có thể cân nhắc nếu trong vòng vài giờ đầu hoặc khi tổn thương tại 

chỗ đang tiến triển nhanh. 

- Vị trí tiêm: Tiêm dưới da quanh vết cắn hoặc ranh giới hoại tử. 

 Chia dung dịch thuốc làm nhiều phần và tiêm ở nhiều vị trí ở vùng xung quanh 

vết cắn hoặc vùng tổn thương da, phần mềm do nọc độc rắn. Mỗi vị trí tiêm không 

quá 1-2ml. 



 
 

 
 

3.2.8. Ngừng dùng HTKNR 

Cần dựa vào các dấu hiệu đánh giá, theo dõi nêu ở mục tiếp theo, đặc biệt các 

kích thước hoại tử và sưng nề. Ngừng dùng HTKNR khi: 

- Các triệu chứng nhiễm độc hồi phục tốt, diện tích hoại tử nhỏ lại, vòng chi và độ 

lan xa của sưng nề giảm, hoặc: 

- Các triệu chứng nhiễm độc hồi phục rõ: vùng hoại tử không lan rộng thêm, vòng 

chi và độ lan xa của sƣng nề giảm, hoặc: 

- Triệu chứng nhiễm độc dừng lại, không tiến triển nữa (với triệu chứng 

khó có thể thay đổi ngay nhƣ hoại tử, bầm máu, máu đã chảy vào trong cơ,…), 

hoặc: 

- Bệnh nhân có phản ứng với HTKNR: sốc phản vệ, mày đay, phản ứng tăng thân 

nhiệt. Điều trị các phản ứng này, sau đó cân nhắc lợi và hại để dùng lại HTKNR 

sau khi đã xử trí ổn định. 

3.2.9. Theo dõi 

- Khám, đánh giá các triệu chứng của bệnh nhân nhiều lần (lâm sàng và cận lâm 

sàng), lượng giá mức độ các triệu chứng bằng các thông số cụ thể, ví dụ: 

Thang điểm đau: ví dụ bệnh nhân đau 3/10. 

- Đánh giá mức độ liệt: há miệng 3cm tính từ hai cung răng, cơ lực bàn tay 4/5, thể 

tích khí lưu thông tự thở của bệnh nhân là 200ml,…). 

- Đánh giá mức độ sưng nề: đo chu vi vòng chi bị sưng nề và so sánh với bên đối 

diện (dùng thước dây đo vòng chi qua vị trí vết cắn và vòng chi qua điểm giữa các 

đoạn chi kế tiếp tính về phía gốc chi, đánh dấu lại vị trí đo để lần sau đo lại), đo 

mức độ lan xa của sưng nề (tính từ vị trí vết cắn đến ranh giới giữa vùng sưng nề 

vè vùng bình thường). Chú ý phân biệt giữa sưng nề do nhiễm độc nọc rắn và sung 

nề do viêm tấy (kèm vùng da có nóng, đỏ). 

- Đo diện tích hoại tử: dùng bút dạ không xóa hoặc bút bi để khoanh vùng hoại tử 

(vẽ một đường tròn khép kín dọc theo gianh giới giữa vùng hoại tử và vùng da 

lành) để biết được mức độ hoại tử, giữ lại đường vẽ này, vẽ lại mỗi lần đánh giá 



 
 

 
 

sau nếu có thay đổi diện tích hoại tử và so sánh giữa các lần đo sẽ thấy diễn biến 

của hoại tử. 

- Đánh giá mức độ nhiễm độc của bệnh nhân ngay trƣớc, trong khi, ngay sau mỗi 

lần dùng HTKNR và sau đó ít nhất 1 lần/ngày. 

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn (mạch, huyết áp, nhịp thở, thân nhiệt, ý thức), các 

biểu hiện dị ứng, liên tục trước, trong, ngay sau và nhiều giờ sau khi dùng HTKNR. 

Mắc máy theo dõi liên tục cho bệnh nhân. 

3.2.10. Tai biến và xử trí 

Theo dõi sát để phát hiện và xử trí các tai biến: dị ứng (mày đay, phản vệ), phản ứng 

tăng thân nhiệt, bệnh lý huyết thanh. 

3.3. Điều trị triệu chứng [1,  tr85-86] 

- Tiêm phòng uốn ván nếu có chỉ định. 

- Chăm sóc vết thương: rửa, vết thương, sát trùng, thay băng 2 lần/ngày hoặc nhiều 

hơn nếu cần. 

- Kê cao tay hoặc chân bị cắn để giúp giảm sưng nề. 

- Đau: thuốc giảm đau tốt nhất là HTKNR. Nếu đau do viêm tấy nhiễm trùng thì có 

thể dùng paracetamol hoặc các thuốc chống viêm giảm đau không steroid. 

- Tiêu cơ vân: tùy theo mức độ, truyền dịch và lợi tiểu theo phác đồ bài niệu tích 

cực nếu cần để đảm bảo thể tích nước tiểu, phòng tránh suy thận cấp. 

- Điều trị các biến chứng: nhiễm trùng, hội chứng khoang, suy thận cấp, sốc nhiễm 

khuẩn, rối loạn đông máu, tổn thương mất một phần chi, sẹo da 

4. Điều tri rắn cạp nia cắn tại Bệnh viện 

4.1. Điều trị triệu chứng, điều trị hỗ trợ [1, tr101] 

- Đặt NKQ, thở máy kiểm soát thể tích hoặc áp lực kết hợp các biện pháp phòng 

chống xẹp phổi. 

- Truyền dịch: Hạn chế dịch truyền nếu không có chỉ định bù dịch 

- Theo dõi natri máu ít nhất 1 lần/ngày để phát hiện kịp thời hạ natri máu. Điều trị 

hạ natri máu bằng dung dịch natriclorua ưu trương. 



 
 

 
 

- Tăng huyết áp, nhịp nhanh xoang: dùng các thuốc chẹn beta giao cảm, ví dụ 

bisoprolol, atenolol, propranolol,… 

- Phòng và điều trị viêm phổi bệnh viện. 

- Dự phòng loét dạ dày: PPI 

- Chăm sóc mắt: nếu bệnh nhân thở máy: ngay từ khi vào phải rửa mắt bằng natri 

clorua 0,9%, băng mắt đảm bảo hai bờ mi khép kín, tra kháng sinh khi có viêm 

giác mạc, kết mạc. 

- Phòng chống loét: lật trở bệnh nhân theờng xuyên 3h/lần, xoa bóp các vị trí tỳ đè, 

nằm đệm chống loét,… 

- Dinh dưỡng: 35-40 Kcalo/kg/ngày. 

4.2. Điều trị đặc hiệu 

Huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia: [1, tr102] 

- Khi có triệu chứng toàn thân nên dùng sớm ngay. 

- Dùng phản ứng dị ứng ở các đối tượng nguy cơ cao: 

- Test dị ứng với HTKNR dương tính. Có tiền sử dị ứng với các động vật (như ngựa, 

cừu) được dùng để sản xuất HTKNR hoặc các chế phẩm huyết thanh từ các động 

vật này (ví dụ huyết thanh giải độc tố uốn ván). 

- Cần phải hội chẩn, cân nhắc giữa mức độ nặng của bệnh nhân đang bị, lợi ích và 

nguy cơ dị ứng, đặc biệt phản vệ. 

- Dùng thuốc dự phòng: 

+ Corticoid, dùng một trong 2 thuốc: prednisolone 50mg/lần, (trẻ em 0,5- 

0,7mg/kg/lần), uống hoặc methylprednisolone 40mg/lần (trẻ em 0,5mg/kg/lần) 

tiêm tĩnh mạch. Dùng vào các thời điểm: 13 giờ, 07 giờ và 01 giờ trước khi dùng 

HTKNR. 

+ Kháng histamin: diphenhydramine 10-20mg (trẻ em: 1,25mg/kg), tiêm bắp 

trước khi dùng HTKN. 

- Theo dõi sát mạch, huyết áp, da, niêm mạc và các dấu hiệu dị ứng trong và sau khi 

truyền HTKN. 

- Luôn sẵn sàng cạnh giường các dụng cụ và thuốc cấp cứu phản vệ. 



 
 

 
 

- Cách dùng HTKN: Liều ban đầu 10 lọ, có thể thử test bằng cách pha 01 lọ với 

100ml NaCl 0,9%, truyền tĩnh mạch, nếu không có biểu hiện dị ứng pha nốt 9 lọ 

trong 200 ml NaCl 0,9% (5ml/kg cân nặng) truyền trong 60-90 phút, tối đa 30 lọ. 

IV. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiến triển và biến chứng do rắn hổ mang cắn [1, tr86] 

1.1. Tiến triển  

- Nếu bệnh nhân đến sớm, được dùng HTKNR sớm, nhanh chóng đạt đủ liều thì tổn 

thương tại chỗ thường ít và ít biến chứng, thường nằm viện tại các khoa hồi sức 

cấp cứu, chống độc trong vòng vài ngày. 

- Các bệnh nhân nặng, biến chứng nặng hoặc tử vong thường do mất thời gian chờ 

đợi ở nhà để áp dụng các biện pháp sơ cứu và đến viện muộn, được dùng HTKNR 

muộn. Một số bệnh nhân tử vong trên đường vận chuyển tới viện thường do bị suy 

hô hấp do liệt cơ, không tới cơ sở y tế gần nhất mà tự đi thẳng tới tuyến sau. 

- Sau vài ngày, tổn thương tại chỗ đạt tối đa, sưng nề bắt đầu giảm, hoại tử có vùng 

ranh giới rõ ràng, hết liệt. 

1.2. Biến chứng 

- Suy hô hấp do liệt cơ. 

- Nhiễm trùng vết cắn: viêm tấy vết cắn, áp xe vùng vết cắn. 

- Suy thận cấp: do tiêu cơ vân, do tụt huyết áp kéo dài. 

- Hội chứng khoang: do sưng nề gây chèn ép, thiếu máu ngọn chi. 

- Các biến chứng do nhiễm trùng: sốc nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu nội mạch rải 

rác. 

- Các biến chứng xa: cắt cụt một phần chi, sẹo phải vá da, ghép da 

2. Tiến triển và biến chứng do rắn cạp nia cắn [1, tr102] 

2.1. Nếu có HTKNR cạp nia 

Dùng HTKNR cạp nia là phương thức điều trị tối ưu nhất. Bệnh nhân bị rắn cạp 

nia cắn được dùng HTKNR cạp nia đủ liều (20 – 30 lọ) tiêm truyền tĩnh mạch sẽ 

chóng được rút ống NKQ và thôi thở máy. Thời gian điều trị trung bình bệnh nhân bị 

rắn cạp nia cắn nếu có HTKNR cạp nia là 3-5 ngày. 



 
 

 
 

2.2. Không có HTKNR cạp nia 

Bệnh nhân bị rắn cạp nia cắn không được dùng HTKNR cạp nia phải được đặt 

ống NKQ và bắt buộc thở máy. Thời gian điều trị trung bình bệnh nhân bị rắn cạp nia 

cắn nếu không được dùng HTKNR cạp nia là 2-4 tuần. Quá trình thở máy kéo dài sẽ 

kèm theo những biến chứng do bệnh nhân nằm điều trị thở máy kéo dài như: viêm 

phổi bệnh viện, viêm loét do nằm lâu, suy dinh dưỡng, tắc đờm ống NKQ, tụt ống 

NKQ, loét giác mạc.  

V. PHÒNG BỆNH 

- Càng tránh xa rắn thì càng tốt: không bắt rắn, không biểu diễn rắn, không đe doạ 

rắn, không cầm, không trêu rắn ngay cả khi rắn đã chết. Đầu rắn đã chết vẫn có thể 

cắn người. Không bắt rắn, đuổi hoặc dồn ép rắn trong một khu vực với không gian 

chật hẹp. 

- Đặc biệt cảnh giác với rắn sau các cơn mưa, khi có lũ lụt, mùa màng thu hoạch và 

thời gian ban đêm. 

- Cố gắng đi ủng, dày cao cổ và quần dài, đặc biệt khi đi trong đêm tối, đi ở khu vực 

nhiều cây cỏ. 

- Dùng đèn nếu ở trong bóng tối hoặc vào ban đêm. 

- Không nằm ngủ trực tiếp trên nền đất. 

- Không thò tay vào các hang, hốc để bắt ếch, cua, cá. Chú ý quan sát khi làm việc 

bằng bàn tay, bàn chân trần ở ruộng lúa hoặc ruộng nước có nhiều cây cỏ. 

- Không sống ở gần các nơi rắn thích cư trú hoặc thích đến như các đống gạch vụn, 

đống đỏ nát, đống rác, tổ mối, nơi nuôi các động vật của gia đình.  

VII. TIÊU CHUẨN XUẤT VIỆN  

1. Toàn thân 

Bệnh nhân tự thở, không cần hỗ trợ hô hấp, chức năng gan thận bình thường.  

2. Tại chỗ 

Vết cắn không nhiễm trùng, không hoại tử, không sung nề, không đau.  
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NGỘ ĐỘC THUỐC AN THẦN, GÂY NGỦ 

(T42) 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Ngộ độc thuốc ngủ, an thần là cấp cứu thường gặp. Các ngộ độc thường gặp là 

ngộ độc barbiturat (gardenal), diazepam (Seduxen), zolpidem (Stilnox), L-

tetrahydropalmatin (Rotunda) và aminazin. Trong ngộ độc các thuốc an thần, gây ngủ 

thì ngộ độc barbituric là nguy hiểm nhất vì gây bệnh cảnh nặng, nhiều biến chứng và 

tỉ lệ tử vong cao. [2] 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Triệu chứng ngộ độc 

1.1. Ngộ độc Rotunda (củ bình vôi) 

- Tiêu hoá: nôn, nôn nhiều có thể gây sặc vào phổi, là triệu chứng sớm, thường xảy 

ra sau uống 30 phút đến 3 giờ. 

- Tim mạch: nhịp tim chậm, QT kéo dài, hạ huyết áp nếu ngộ độc nặng. 

- Hô hấp: ít gặp suy hô hấp. 

- Thần kinh: buồn ngủ, nặng hơn có thể hôn mê, tác dụng kéo dài dưới 12 giờ. [2] 

1.2. Seduxen (diazepam) 

- Ngủ gà, lú lẫn, hôn mê và giảm phản xạ, giảm trương lực cơ.  

- Ức chế hô hấp đặc biệt trên người già và trẻ em. Có thể gây ngừng thở hoặc sặc 

phổi gây viêm phổi, ARDS. Ngộ độc cùng các loại thuốc an thần gây ngủ khác sẽ 

làm nặng ức chế hô hấp và giãn cơ. 

- Tim mạch: tụt huyết áp nếu ngộ độc nặng (ít). [2], [1, tr13] 

- Suy gan thận nếu ngộ độc nặng. 

1.3. Ngộ độc barbituric tác dụng chậm (viên nén gardenal) 

- Hôn mê yên tĩnh, giảm phản xạ gân xương, không có dấu thần kinh khu trú, đồng 

tử co còn phản xạ ánh sáng, giai đoạn muộn thì đồng tử giãn. 

- Suy hô hấp: thở chậm, ngừng thở, sặc phổi. - Tuần hoàn: hạ huyết áp, trụy mạch. 



 
 

 
 

- Rối loạn điều hòa thân nhiệt: sốt cao hoặc hạ thân nhiệt. [2], [1, tr9] 

1.4. Ngộ độc Aminazin 

Là ngộ độc cấp thường gặp ở bệnh nhân tâm thần phân liệt thể trầm uất. Triệu 

chứng ngộ độc cấp: hôn mê, hạ huyết áp, hội chứng ngoài tháp lọc ngoài thận không 

kết quả. Lợi tiểu bắt buộc, thông khí nhân tạo, nâng huyết áp là các phương pháp điều 

trị cơ bản. [2] 

1.5. Zolpidem (Stilnox) 

- Thần kinh: rối loạn ý thức các mức độ khác nhau: từ ngủ gà tới hôn mê sâu, hôn 

mê yên tĩnh, đồng tử co, tác dụng ức chế thần kinh nhẹ nên tương đối an toàn cho 

người già. 

- Tiêu hoá: nôn và buồn nôn.  

- Hô hấp: ngộ độc nặng gây ức chế hô hấp, sặc, hiếm phù phổi cấp. 

- Tim mạch: tụt huyết áp với liều rất lớn. 

- Tiết niệu: có thể gây hoại tử ống thận, đái máu, protein niệu, liều cao có thể suy 

thận cấp. 

- Toan chuyển hoá, hạ đường máu ít gặp. Có thể gặp hạ thân nhiệt. [2] 

2. Một số xét nghiệm cần làm 

2.1. Xét nghiệm phục vụ chẩn đoán xác định 

Xét nghiệm độc chất trong dịch dạ dày, nước tiểu hoặc trong máu (nếu có). 

2.2. Xét nghiệm phục vụ điều trị 

- Xét nghiệm công thức máu. 

- Sinh hoá: urê, creatinin, đường, điện giải đồ, AST, ALT, bilirubin, CK.  

- Tổng phân tích nước tiểu 

- Đông máu cơ bản. 

2.3. Xét nghiệm chẩn đoán biến chứng 

- Khí máu động mạch. 

- XQuang tim phổi. 

- Điện tim. 

2.4. Xét nghiệm khác 



 
 

 
 

HBsAg, HIV, HCV… tuỳ theo bệnh nhân. 

3. Chẩn đoán 

3.1. Chẩn đoán xác định 

- Hỏi bệnh nhân hoặc người nhà: có uống thuốc, chú ý hỏi thuốc có sẵn trong nhà, 

vỏ thuốc… 

- Triệu chứng lâm sàng. 

- Xét nghiệm độc chất: tìm thấy thuốc ngủ, an thần.  

3.2. Chẩn đoán phân biệt 

- Hôn mê do những nguyên nhân khác: 

- Bệnh lý thần kinh trung ương (tai biến mạch não, viêm não,…). 

- Sốt rét ác tính. 

- Hạ đường máu, toan ceton do đái tháo đường. 

- Sử dụng thuốc phiện, heroin. 

3.3. Chẩn đoán biến chứng 

- Ngộ độc nặng bệnh nhân dễ bị một trong các biến chứng sau: 

- Viêm phổi, xẹp phổi, hội chứng ARDS là nguyên nhân chính gây tử vong. 

- Loét mục, viêm loét giác mạc. 

- Tắc mạch do nằm lâu. 

- Suy thận cấp do tiêu cơ vân. 

4. Tiêu chuẩn nhập viện 

Bất cứ bệnh nhân nào uống thuốc quá liều điều trị đều phải nhập viện. Bệnh 

nhân uống nhiều loại thuốc, không rõ số lượng, không rõ loại cũng cần nhập viện. 

Hoặc bệnh nhân uống đúng liều điều trị nhưng có biểu hiện quá liều. 

III. ĐIỀU TRỊ CHUNG NGỘ ĐỘC THUỐC AN THẦN GÂY NGỦ 

1. Cấp cứu ban đầu 

- Mới uống, còn tỉnh: gây nôn và cho uống than hoạt. 

- Đã hôn mê: không gây nôn, đặt nằm nghiêng an toàn, chuyển đến bệnh viện gần 

nhất. Tránh tụt lưỡi trong khi vận chuyển 

- Nếu ngừng thở, ngừng tim: cấp cứu ngừng tuần hoàn (ép tim, thổi ngạt). 



 
 

 
 

- Nhanh chóng chuyển bệnh nhân tới bệnh viện, trong quá trình vận chuyển phải chú 

ý đảm bảo hô hấp cho bệnh nhân bằng cách bóp bóng ambu + oxy. [2]  

2. Tại Bệnh viện 

2.1. Bệnh nhân tỉnh 

- Rửa dạ dày: 3 -5 lít bằng nước sạch có pha muối (5g/l). Đảm bảo hô hấp, tuần hoàn 

mới tiến hành rửa dạ dày. 

- Than hoạt: 20 g, có thể nhắc lại sau 2 giờ nếu cần. Sorbitol 1g/kg uống sau than 

hoạt. 

- Đặt đường truyền tĩnh mạch: truyền dịch natriclorid 0.9%, glucose 5%. [2], [1,tr5] 

2.2. Bệnh nhân hôn mê 

- Đặt ống nội khí quản có bóng chèn, thông khí nhân tạo (bóp bóng hoặc thở máy). 

- Nếu tụt huyết áp: đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, truyền dịch theo áp lực tĩnh 

mạch trung tâm, truyền đủ dịch huyết áp không lên (CVP >6cmH2O), cho thuốc 

vận mạch. Rửa dạ dày lúc này ít hiệu quả mà có nhiều nguy cơ sặc. Đặt ống thông 

dạ dày thấy dịch dạ dày trong thì không rửa. [2], [1, tr1-2] 

- Lợi tiểu cưỡng bức và kiềm hoá nước tiểu, lọc máu nếu ngộ độc gardenal 

- Truyền dịch dựa vào áp lực tĩnh mạch trung tâm. Truyền để bệnh nhân tiểu 3000 - 

5000 ml/ 24 h với pH nước tiểu = 7 - 8. 

- Truyền dịch:  

+ Natrichlorua 0,9 % (1000 - 2000 ml/ 24 h) 

+ Glucose 5 %: 1000 - 2000 ml/ 24 h. 

+ Bicarbonat Natri 1,4%: 500-1000ml/ngày để đạt pH nước tiểu 7 - 8. 

+ Kali clorid pha vào mỗi chai dịch, bù Kali theo xét nghiệm điện giải đồ [1, tr11] 

+ Furosemid 20 mg: 1-2 ống tiêm tĩnh mạch chậm nếu truyền đủ dịch mà bệnh 

nhân không đi tiểu 

- Lọc máu  Lọc ngoài thận: chỉ định suy thận, suy gan, nhiễm độc nặng (gardenal 

máu > 4 mg %) 

- Thận nhân tạo: bệnh nhân tỉnh nhanh, sau 6 giờ lọc thải được 1/2 lượng barbituric 

trong máu, hoặc lọc hấp phụ resin. 



 
 

 
 

- Trong trường hợp bệnh nhân hôn mê sâu, tụt huyết áp cần lọc máu tĩnh 

mạch tĩnh mạch liện tục (CVVH). Độc chất được thải trừ chậm hơn so với lọc 

máu thẩm tách do vậy không gây ra hiện tượng tái phân bố độc chất, biểu hiện 

lâm sàng sau khi lọc bệnh nhân đã tỉnh không bị hôn mê trở lại như trong lọc 

máu thẩm tách. Kết quả nghiên cứu ở Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai 

cho thấy CVVH giảm được thời gian hôn mê, thời gian thở máy so với 1 cuộc 

lọc thận nhân tạo 4 giờ [1, tr11] 

- Điều trị hỗ trợ: 

+ Chống bội nhiễm: kháng sinh thích hợp. 

+ Đảm bảo cân bằng nước - điện giải, toan kiềm 

+ Chống đông: Lovenox 0.4ml tiêm dưới da 1 ống/ngày nếu bệnh nhân nằm lâu 

+ Phù phổi cấp tổn thương do trào ngược: thở PEEP, hạn chế dịch. 

+ Đảm bảo dinh dưỡng 30-40 calo/kg/ngày, vệ sinh chống loét, vật lý trị liệu.  

IV. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Nếu không được điều trị, bệnh nhân tiến triển và có các biến chứng sau: 

- Viêm phổi, xẹp phổi, loét mục, viêm loét giác mạc. 

- Tắc mạch do huyết khối (do nằm lâu) 

- Suy thận cấp do tiêu cơ vân. 

- Suy đa tạng, tử vong. 

V. PHÒNG BỆNH 

- Bệnh nhân cần được tư vấn và khám chuyên khoa Tâm thần sau khi ra viện 

- Quản lý thuốc chặt chẽ: mua thuốc phải có đơn, đối với bệnh nhân động kinh đang 

dùng gardenal, gia đình phải quản lý thuốc cẩn thận, tránh để bệnh nhân tự sử dụng 

thuốc. 

VII. TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

- Bệnh nhân tỉnh táo, tự thở đều 

- Không có các biểu hiện nhiễm trùng 

- Không ăn nghẹn, không nuốt sặc 

- Ho khạc được.  



 
 

 
 

- Cận lâm sàng: các xét nghiệm chức năng gan thận về giới hạn bình thường, các chỉ 

số nhiễm trùng về giới hạn bình thường, CK bình thường. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1.Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí ngộ độc (Ban hành kèm theo Quyết định số 

3610/QĐ-BYT ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế), tr01-tr19 

2.Ngộ độc thuốc an thần, gây ngủ. https://healthvietnam.vn/thu-vien/tai-lieu-tieng-

viet/hoi-suc-cap-cuu/ngo-doc-thuoc-gay-ngu-an-than 
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https://healthvietnam.vn/thu-vien/tai-lieu-tieng-viet/hoi-suc-cap-cuu/ngo-doc-thuoc-gay-ngu-an-than


 
 

 
 

 

 

PHẢN VỆ 

    

I. KHÁI NIỆM 

Phản vệ là một phản ứng dị ứng, có thể xuất hiện ngay lập tức từ vài giây, vài 

phút đến vài giờ sau khi cơ thể tiếp xúc với dị nguyên gây ra các bệnh cảnh lâm sàng 

khác nhau, có thể nghiêm trọng dẫn đến tử vong nhanh chóng. (1) 

Dị nguyên là các yếu tố lạ khi tiếp xúc có khả năng gây phản ứng dị ứng cho cơ thể, 

bao gồm thức ăn, thuốc và các nguyên nhân khác(1) 

Sốc phản vệ là mức độ nặng nhất của phản vệ do đột ngột giãn toàn bộ hệ thống mạch 

và co thắt phế quản có gây tử vong nhanh chóng.(1) 

II. NGUYÊN NHÂN 

Thuốc là nguyên nhân gây sốc phản vệ hàng đầu cho người bệnh. Các đường 

thuốc đưa vào cơ thể như tiêm tĩnh mạch, tiêm bắp, tiêm dưới da, bôi ngoài da… đều 

có thể gây phản vệ.  

Những loại thức ăn có nguồn gốc động, thực vật có thể gây phản vệ như: Cá, tôm, 

nhộng, trứng, sữa, khoai tây, lạc, đậu nành…  

Nọc các loại côn trùng như ong, kiến đốt hay rắn, rết, bọ cạp, nhện cắn…  

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng   

Chẩn đoán phản vệ là một chẩn đoán lâm sàng, điển hỉnh là ngay sau khi tiếp xúc với 

dị nguyên hoặc muộn hơn, xuất hiện: 

Toàn thân: Cảm giác khác thường (bồn chồn, hốt hoảng, sợ hãi) 

Da: Mẩn ngứa, ban đỏ, mày đay, phù Quincke. 

Tim mạch: Mạch nhanh nhỏ khó bắt, HA tụt có khi không đo được. 

Hô hấp: Khó thở (kiểu hen, khó thở thanh quản), nghẹt thở. 

Tiêu hóa: Đau quặn bụng,nôn,  ỉa đái không tự chủ. 

Thần kinh: Đau đầu, chóng mặt, rối loạn ý thức, đôi khi hôn mê, co giật.(3)  



 
 

 
 

2. Cận lâm sàng   

Các xét nghiệm cơ bản: Công thức máu, đông máu, khí máu, sinh hóa  

Các xét nghiệm tìm nguyên nhân:  thường chậm và không phục vụ cho nhu cầu cấp 

cứu.   

3. Chẩn đoán mức độ phản vệ 

Phản vệ được phân thành 4 mức độ ( Các trứng khác nhau ở mỗi bệnh nhân và 

có thể tăng lên rất nhanh không theo tuần tự) 

- Nhẹ ( Độ I) : Chỉ có các triệu chứng ở da, tổ chức dưới da, niêm mạc như mày đay, 

nổi mẩn, phù mạch, ngứa 

- Nặng ( Độ II) Có tử 2 biểu hiện ở nhiều cơ quan: 

+ Mày đay, phù mạch xuất hiện nhanh 

+ Khó thở nhanh nông, tức ngực, khàn tiếng, chảy nước mũi 

+ Đau bụng, nôn, ỉa chảy 

+ Huyết áp chưa tụt hoặc tăng, nhịp tim nhanh hoặc loạn nhịp 

- Nguy kịch ( Độ III ) Biểu hiện ở nhiều cơ quan với mức độ nặng hơn như sau : 

+ Tiếng rít thanh quản, phù thanh quản 

+ Thở nhanh, khò khè, tím tái, rối loạn nhịp thở 

+ Rối loạn ý thức; vật vã, hôn mê, co giật, rối loạn cơ tròn 

+ Tuần hoàn; Sốc, mạch nhanh nhỏ, tụt huyết áp [1] 

4. Chẩn đoán phân biệt  

- Các trường hợp sốc khác; Sốc tim, sốc giảm thể tích, sốc nhiễm khuẩn 

- Tai biến mạch máu não 

- Các nguyên nhân suy hô hấp; Hen phế quản, hen tim, COPD, khó thở do dị vật 

- Các bệnh lý ở da; Phù mạch, mày đay 

- Các bệnh lý nội tiết; Cơn bão giáp trạng, hạ đường máu, hội chứng carcinoid 

- Các ngộ độc ; rượu, opiat, histamin, ngộ độc thuốc gây tê toàn thân [1]  

IV. XỬ TRÍ 

1. Nguyên tắc chung 



 
 

 
 

- Tất cả trường hợp phản vệ phải được phát hiện sớm, xử trí khẩn cấp, kịp thời ngay 

tại chỗ và theo dõi liên tục ít nhất trong vòng 24 giờ. 

- Ngừng ngay tiếp xúc với dị nguyên 

- Bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, nhân viên y tế khác phải xử trí ban 

đầu cấp cứu phản vệ. 

- Adrenalin là thuốc thiết yếu, quan trọng hàng đầu cứu sống người bệnh bị phản 

vệ, phải được tiêm bắp ngay khi chẩn đoán phản vệ từ độ II trở lên. [1] 

2. Xử trí phản vệ nhẹ (độ I) 

Dị ứng nhưng có thể chuyển thành nặng hoặc nguy kịch: 

- Methylprednisolon uống hoặc tiêm 1-2 mg/ kg cân nặng tùy theo mức độ hoặc 

Diphenhydramin uống hoặc tiêm 1 mg/ kg cân nặng 

- Tiếp tục theo dõi ít nhất 24 giờ để xử trí kịp thời. [1] 

3. Phác đồ xử trí cấp cứu phản vệ mức nặng ( mức độ II ) 

- Adrenalin: Người lớn Tiêm bắp 1/2 ống , trẻ con tiêm bắp 1/3 ống. Nhắc lại sau 

mỗi 3-5 phút cho đến khi hết các dấu hiệu hô hấp tuần hoàn, hô hấp tiêu hóa, huyết 

động ổn định 

- Lập đường truyền Nacl 0.9 % 

- Diphenhydramin tiêm bắp hoặc tĩnh mạch: người lớn 25-50mg và trẻ em 10-25mg. 

- Methylprednisolon 1-2mg/kg ở người lớn, tối đa 50mg ở trẻ em hoặc hydrocortison 

200mg ở người lớn, tối đa 100mg ở trẻ em  

- Salbutamol 5mg khí dung qua mặt nạ hoặc xịt họng salbutamol 100µg người lớn 

2-4 nhát/lần, trẻ em 2 nhát/lần, 4-6 lần trong ngày 

- Khai thông đường thở đảm bảo hô hấp, thở ô xy góng kính 3-5 lít/ phút 

- Theo dõi mạch huyết áp SpO2 5 - 10 phút/ lần 

- Khi tình trạng ổn định tiếp tục theo dõi 1-2 giờ / lần trong ít nhất 24h tiếp theo ( đề 

phòng phản vệ pha 2 )  [1] 

4. Phác đồ xử trí cấp cứu phản vệ cấp độ nguy kịch ( mức độ 3 ) 

- Adrenalin: Người lớn Tiêm bắp 1/2 ống , trẻ con tiêm bắp 1/3 ống 



 
 

 
 

- Sau khi tiêm bắp trên 2 lần huyết áp không lên các dấu hiệu hô hấp và tiêu hóa 

tăng lên chuyển đường truyền tĩnh mạch chậm liên tục bắt đầu liều adrenalin 0.1 

mcg/ kg/ phút chỉnh liều theo huyết áp 

- Truyền tĩnh mạch Nacl 0.9 %: 

+ Người lớn truyền nhanh 1-2 lít, nhắc lại khi cần thiết. Nếu không đạt hiệu quả 

có thể dùng các dung dịch cao phân tử  

+ Trẻ em truyền nhanh 10-20 ml/ kg cân nặng trong 10-20 phút .Nhắc lại nếu huyết 

áp chưa lên  

- Diphenhydramin tiêm bắp hoặc tĩnh mạch: người lớn 25-50mg và trẻ em 10-25mg. 

- Methylprednisolon 1-2mg/kg ở người lớn, tối đa 50mg ở trẻ em hoặc hydrocortison 

200mg ở người lớn, tối đa 100mg ở trẻ em  

- Salbutamol 5mg khí dung qua mặt nạ hoặc xịt họng salbutamol 100µg người lớn 

2-4 nhát/lần, trẻ em 2 nhát/lần, 4-6 lần trong ngày.Nếu thở rít tăng có thể dùng 

aminophyllin 1mg/kg/giờ hoặc salbutamol 0,1 µg/kg/phút hoặc terbutalin 

0,1 µg/kg/phút 

- Hỗ trợ hô hấp, khai thông đường thở , thở oxy kính, oxy mast tùy tình trạng hô 

hấp: 

+ Đặt nội khí quản hoặc mở khí quản cấp cứu (nếu khó thở thanh quản) 

+ Ép tim ngoài lồng ngực và bóp bóng (nếu ngừng hô hấp, tuần hoàn) 

- Glucagon: sử dụng trong các trường hợp tụt huyết áp và nhịp chậm không đáp ứng 

với adrenalin. Liều dùng: người lớn 1-5mg tiêm tĩnh mạch trong 5 phút, trẻ em 20-

30µg/kg, tối đa 1mg, sau đó duy trì truyền tĩnh mạch 5-15µg/phút tùy theo đáp ứng 

lâm sàng. Bảo đảm đường thở tốt vì glucagon thường gây nôn. 

- Có thể phối hợp thêm các thuốc vận mạch khác: dopamin, dobutamin, noradrenalin 

truyền tĩnh mạch khi người bệnh có sốc nặng đã được truyền đủ dịch và adrenalin 

mà huyết áp không lên. 

- Theo dõi mạch huyết áp SpO2 5 - 10 phút/ lần 

- - Khi tình trạng ổn định tiếp tục theo dõi 1-2 giờ / lần trong ít nhất 24h tiếp theo ( 

đề phòng phản vệ pha 2 )   [1] 



 
 

 
 

Chú ý: Phản vệ trong khi gây mê, gây tê phẫu thuật  

-Những trường hợp này thường khó chẩn đoán phản vệ vì người bệnh đã được gây 

mê, an thần, các biểu hiện ngoài da có thể không xuất hiện nên không đánh giá được 

các dấu hiệu chủ quan, cần đánh giá kỹ triệu chứng trong khi gây mê, gây tê phẫu 

thuật như huyết áp tụt, nồng độ oxy máu giảm, mạch nhanh, biến đổi trên monitor 

theo dõi, ran rít mới xuất hiện. 

-Ngay khi nghi ngờ phản vệ, có thể lấy máu định lượng tryptase tại thời điểm chẩn 

đoán và mức tryptase nền của bệnh nhân. 

-Một số thuốc gây tê là những hoạt chất ưa mỡ (lipophilic) có độc tính cao khi vào 

cơ thể gây nên một tình trạng ngộ độc nặng giống như phản vệ có thể tử vong trong 

vài phút, cần phải điều trị cấp cứu bằng thuốc kháng độc (nhũ dịch lipid) kết hợp với 

adrenalin vì không thể biết được ngay cơ chế phản ứng là nguyên nhân ngộ độc hay 

dị ứng. 

- Dùng thuốc kháng độc là nhũ dịch lipid tiêm tĩnh mạch như Lipofundin 20%, 

Intralipid 20% tiêm nhanh tĩnh mạch, có tác dụng trung hòa độc chất do thuốc gây tê 

tan trong mỡ vào tuần hoàn. Liều lượng như sau: 

+ Người lớn: tổng liều 10ml/kg, trong đó bolus 100ml, tiếp theo truyền tĩnh mạch 

0,2-0,5ml/kg/phút. 

+ Trẻ em: tổng liều 10ml/kg, trong đó bolus 2ml/kg, tiếp theo truyền tĩnh mạch 

0,2-0,5ml/kg/ph [1] 
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NHỒI MÁU NÃO 

 

I.KHÁI NIỆM 

Đột quỵ nhồi máu não là quá trình bệnh lý trong đó động mạch não bị hẹp hoặc 

bị tắc, lưu lượng tuần hoàn tại vùng não do động mạch đó phân bố giảm trầm trọng 

gây hoại tử, rối loạn chức năng, biểu hiện các hội chứng và triệu chứng thần kinh khu 

trú phù hợp với vùng não bị tổn thương. 

II.PHÂN LOẠI  

Nhồi máu não (chiếm 80% tai biến mạch não) 

- Nhồi máu não (nhũn não): tắc các nhánh động mạch não gây các ổ tổn thương nhu 

mô não không hồi phục 

- Khuyết não: nhồi máu nhỏ (đk < 15mm) và ở sâu do tắc các nhánh động mạch nhỏ 

(nhánh động mạch xuyên). 

- TIA (cơn thiếu máu cục bộ não): là tình trạng bệnh lý do thiếu máu cục bộ não, 

nhưng chưa phải là tai biến mạch não và không được xếp vào tai biến mạch não. 

Tuy nhiên cần hết sức lưu ý rằng TIA là tình trang báo hiệu là bệnh nhân có nguy 

cao sẽ bị tai biến thiếu máu cục bộ não.  

III.NGUYÊN NHÂN NHỒI MÁU NÃO 

Hai nguyên nhân chính của tai biến thiếu máu cục bộ não là xơ vữa mạch và 

bệnh tim gây huyết khối. 

Các nguyên nhân và yếu tố nguy cơ: 

Xơ vữa mạch  

Bệnh tim gây huyết khối:  rung nhĩ, hẹp hai lá, viêm nội tâm mạc 

Phồng tách thành động mạch cảnh 

Tăng huyết áp  

Hút thuốc lá  

Đái tháo đường 

Thuốc tránh thai 



 
 

 
 

Đa hồng cầu 

Tiền sử gia đình tai biến thiếu máu cục bộ não 

IV.CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

- Trên lâm sàng, nhồi máu não và xuất huyết não rất khó phân biệt nên gọi chung là 

TBMN. Yếu tố đặc trưng nhất gợi ý đến tai biến mạch não là sự  xuất hiện đột ngột 

các thiếu sót thần kinh. Luôn luôn phải nghĩ đến tai biến mạch não trước tất cả các 

trường hợp có triệu chứng thiếu sót thần kinh xuất hiện một cách đột ngột hoặc cấp 

tính. Tính chất đột ngột hoặc cấp tính có thể là ngay lập tức hoặc trong vòng nhiều 

phút đến vài giờ. Một số trường hợp tai biến mạch não có thể xuất hiện  tương đối 

âm thầm kín đáo làm khó nhận biết trên lâm sàng.  

- Triệu chứng thần kinh gợi ý: 

+ Rối loạn ý thức, trí nhớ  

+ Co giật cục bộ 

+ Thiếu sót vận động, cảm giác: liệt, rối loạn cảm giác 1/2 thân, liệt mặt 

+ Hội chứng tiểu não - hội chứng tiền đình trung ương 

+ Rối loạn lời nói (nói khó, thất ngôn) 

+ Rối loạn thị giác (mù, bán manh) 

+ Liệt dây thần kinh sọ 

+ Hội chứng màng não 

1.2. Cận lâm sàng 

- CT scan sọ não: Là xét nghiệm cơ bản quan trọng để chẩn đoán xác định tai biến 

mạch não và chẩn đoán phân biệt tai biến xuất huyết và tai biến thiếu máu cục bộ. 

Nhồi máu não: vùng nhồi máu não biểu hiện bằng hình ảnh giảm tỷ trọng ranh giới 

khá rõ tương ứng theo khu vực cấp máu của động mạch bị tắc, thường không có 

hiệu ứng choán chỗ (hình ảnh đè đẩy). 

Lưu ý: Trong giai đoạn rất sớm của nhồi máu não (< 24-48 H)  CT scan sọ não có thể 

hoàn toàn bình thường.   



 
 

 
 

- Chụp cộng hưởng từ (MRI): 

+ Chụp cộng hưởng từ rất nhạy trong chẩn đoán tai biến mạch não và đặc biệt 

đánh giá chính xác các tổn thương ở thân não và tiểu não chính xác hơn CT scan.  

+ Chụp cộng hưởng có thể phát hiện được các ổ nhồi máu ngay từ giai đoạn sớm 

và phát hiện được các bất thường mạch não (angio-MRI). 

- Chỉ định chụp MRI: 

+ CLVT sọ não bình thường 

+ Tai biến mạc hệ sống-nền 

+ Nghi ngờ bóc tách động mạch cảnh hoặc động mạch đốt sống hoặc nghi ngờ 

viêm tắc tĩnh mạch não. 

+ Hình ảnh tổn thương nhồi máu não thấy rất sớm sau tai biến thể hiện bằng hình 

ảnh tăng tín hiệu ở thì T2. 

- Xét nghiệm khác để chẩn đoán phân biệt và theo dõi điều trị: 

+ CTM, ĐMCB 

+ SHM: ure, creatinin, Glu, AST, ALT, CK, CK-MB, Protein, Albumin, điện giải 

đồ, Lactat, Choles, Tri, LDL, HDL, Pro-BNP… 

+ Khí máu ĐM. 

+ Điện tim. 

+ Nước tiểu TPT. 

+ Chụp Xquang tim phổi. 

+ Siêu âm doppler tim, mạch cảnh, mạch thận 

+ Siêu âm ổ bụng 

2. Chẩn đoán phân biệt  

- Cần chú ý phân biệt tai biến mạch não với một số bệnh lý dễ nhầm lẫn vì có thể 

xuất hiện cấp tính và có thể có các thiếu sót thần kinh: chấn thương sọ não, u não, 

áp xe não, hạ đường máu, động kinh. 

- Các trường hợp tai biến mạch não tái phát nhiều lần cần phải phân biệt với động 

kinh, bệnh xơ cứng rải rác (Multiple Sclerosis) 

- Cần chú ý đến một số trường hợp "đột quỵ" có thể không rõ liệt: xuất huyết màng 



 
 

 
 

não, xuất huyết thân não, xuất huyết hoặc nhồi máu tiểu não, khuyết não  

- Các trường hợp tai biến mạch não có sốt cần được phân biệt một số bệnh lý có thể 

có triệu chứng thần kinh và sốt: viêm não, viêm não màng não, viêm màng não, 

mất nước nước nặng. 

3. Định hướng chẩn đoán nguyên nhân 

Thiếu máu cục bộ não: 

- Tim: nghe tim, ECG, siêu âm tim 

- Mạch: nghe, sờ mạch cảnh, siêu âm doppler mạch cổ 

- Cholesterol máu, đường máu lúc đói, công thức máu, tiểu cầu… 

V. ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU NÃO 

Nguyên tắc điều trị 

Tái thông mạch máu để phục hồi tưới máu não. 

Đảm bảo tưới máu não để hạn chế lan rộng tổn thương. 

Chống biến chứng, chống tái phát sớm. 

Phục hồi chức năng và phòng ngừa tái phát. 

Điều trị đặc hiệu 

2.1. Thuốc tiêu huyết khối đường tĩnh mạch 

Cho bệnh nhân đột quị thiếu máu não trong vòng 3-4.5 giờ sau khởi phát, có khiếm 

khuyết thần kinh đáng kể, không quá nhẹ cũng không quá nặng (NIHSS từ 5-25 

điểm), không có xuất huyết và không có các chống chỉ định khác. 

Actilyse liều 0.6-0.9 mg/kg, tối đa 90 mg, liều đầu 10% bolus (TM), còn lại (TM) 

trong 60 phút. 

2.2. Thuốc tiêu huyết khối đường động mạch 

Khi đột quị thiếu máu não trong vòng 3-6 giờ từ lúc khởi phát. 

rtPA, bơm trực tiếp vào cục huyết khối gây tắc mạch. 

Điều trị hỗ trợ 

3.1. Đảm bảo đường thở 

Thông thoáng, thông khí đầy đủ, và tuần hoàn ổn định. 

Oxy qua sonde mũi: 2-4 l/ph, khi SpƠ2 < 92%, đạt SpO2 từ 95- 100%. 



 
 

 
 

Hồi sức bằng dung dịch đẳng trương 1.500-2000 ml/ngày (Ringer lactate, NaCl 0.9%, 

tránh dùng glucose). 

3.2. Điều chỉnh huyết áp 

Kiểm soát HA tâm thu < 220 mmHg và HA tâm trương < 120 mmHg bằng 

Nicardipine truyền tĩnh mạch. Mục đích giảm HA từ từ 10-15%/ngày nên dùng thuốc 

hạ áp đang điều trị, tránh dung nifedipin ngậm dưới lưỡi đồng thời điều trị giảm đau 

và lo âu. 

Bệnh nhân có huyết áp thấp, cần tìm nguyên nhân và điều trị theo nguyên nhân, khi 

cần có thể đặt CVP bù dịch hay dùng vận mạch. 

3.3. Các điều trị khác 

Điều trị sốt và ổn định đường huyết: giữ đường huyết < 150 mg/dl (Insulin tiêm dưới 

da hoặc insulin truyền tĩnh mạch). 

Chống tăng áp lực nội sọ (thông khí đầy đủ, tránh ứ CO2, tăng thông khí cơ học nếu 

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

thời gian ngắn, nằm đầu cao 300, tránh gập chân quá mức. 

Mannitol 20%: hiệu quả không nhiều và điều trị ngắn ngày trong tăng áp lực nội sọ 

do NMN. 

Xem xét phẫu thuật giải áp khi NMN lớn vùng chi phối động mạch não giữa, NMN 

tiểu não. Đặc biệt bệnh nhân còn trẻ. 

Chống tái phát: thuốc chống kết tập tiểu cầu, dùng kháng đông khi có chỉ định, statin 

điều chỉnh lipid máu và bảo vệ thành mạch. Xem xét phẫu thuật bóc nội mạc động 

mạch cảnh hoặc can thiệp nội mạch nong và đặt stent ở bệnh nhân hẹp động mạch 

nặng có triệu chứng. Điều chỉnh lối sống, điều chỉnh các yếu tố nguy cơ, đặc biệt là 

tăng huyết áp và đái tháo đường. 

Thuốc bảo vệ thần kinh: có thể sử dụng trong giai đoạn cấp của đột quỵ từ 7-14 

ngày với các biệt dược sau: cerebrolysin, choline alfoscerate (Gliatilin,Glyphalin) 

Chống nhiễm trùng, xoay trở, tránh ứ đàm, tránh hít sặc, tập vật lý trị liệu hô hấp. 

Cho vận động sớm ngay khi không còn các chống chỉ định. Dinh dưỡng đầy đủ, chống 

huyết khối tĩnh mạch và thuyên tắc phổi. 



 
 

 
 

V. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG  

1. Tiên lượng 

Tiên lượng sống sót sau nhồi máu não tốt hơn sau chảy máu não hoặc chảy máu 

dưới nhện. Hiệu quả điều trị trong giai đoạn cấp đòi hỏi bắt đầu điều trị trong vòng 3 

giờ sau khởi phát, vì vậy tiên lượng phụ thuộc vào thời gian từ khi khởi phát đột quỵ 

cho đến khi đưa bệnh nhân vào viện. Mất ý thức sau nhồi máu não có nghĩa là tiên 

lượng xấu hơn các trường hợp khác. Sự lan rộng của nhồi máu não ảnh hưởng đến 

khả năng phục hồi chức năng. Bệnh nhân nhồi máu não có nguy cơ cao bị nhồi máu 

não lần sau và nhồi máu cơ tim. 

2. Biến chứng 

- Viêm phổi bệnh viện 

- Nhiễm trùng đường tiết niệu 

- Loét tì đè 

- Suy dinh dưỡng 

- Huyết khối tĩnh mạch sâu… 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Cách phòng ngừa bệnh tốt nhất là phát hiện sớm và điều trị tích cực các yếu tố 

nguy cơ gây nhồi máu não như tăng huyết áp, đái tháo đường, các rối loạn nhịp 

tim, bệnh van tim. 

- Cần thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh như tăng cường thực phẩm giàu chất xơ, 

giảm ăn mặn và thức ăn chứa nhiều cholesterol; hạn chế rượu bia, phòng tránh thừa 

cân, béo phì… 

- Tập thể dục thể thao mỗi ngày, bỏ hút thuốc lá, thuốc lào; tránh căng thẳng, lo âu 

về thể chất và tinh thần… sẽ giúp bạn phòng chống bệnh nhồi máu não hiệu quả. 

- Dùng thuốc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ để ngăn chặn sự hình thành mảng xơ vữa, 

thuốc giảm cholesterol, thuốc hạ huyết áp… 

- Khi xuất hiện một trong những triệu chứng trên nên đưa bệnh nhân đến ngay cơ sở 

y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời tránh các biến chứng xấu nhất có thể xảy ra 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 



 
 

 
 

- Rối loạn ý thức, trí nhớ  

- Co giật cục bộ 

- Thiếu sót vận động, cảm giác: liệt, rối loạn cảm giác 1/2 thân, liệt mặt 

- Hội chứng tiểu não - hội chứng tiền đình trung ương 

- Rối loạn lời nói (nói khó, thất ngôn) 

- Rối loạn thị giác (mù, bán manh) 

- Liệt dây thần kinh sọ 

- Hội chứng màng não 
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MÃ ICD 

I63:    Nhồi máu não  

I63.0: Nhồi máu não do huyết khối động mạch trước não 

I63.1: Nhồi máu não do thuyên tắc động mạch trước não 

I63.2: Nhồi máu não không đặc hiệu do tắc hay hẹp ở động mạch trước não  

I63.3: Nhồi máu não do huyết khối động mạch não  

I63.4: Nhồi máu não do thuyên tắc động mạch não  

I63.5: Nhồi máu não không xác định do tắc hay hẹp động mạch não  

I63.6: Nhồi máu não do huyết khối tĩnh mạch não, không sinh mủ 

I63.8: Nhồi máu não khác  

I64: đột quỵ không xác định nhồi máu hay xuất huyết não  

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

XUẤT HUYẾT NÃO 

 

I. KHÁI NIỆM 

Xuất huyết não là tình trạng máu thóat vào trong nhu mô não ( không do chấn 

thương).Lúc mới xuất huyết máu lan tỏa trong nhu mô não,sau đó sẽ được bao bọc 

lại bởi một màng tân tạo gọi là khối máu tụ (hematoma). 

II. PHÂN LOẠI XUẤT HUYẾT NÃO  

- Chiếm 20% tai biến mạch não 

- Xuất huyết trong nhu mô não 

- Xuất huyết màng não 

- Xuất huyết trong não thất 

- Xuất huyết dưới nhện 

- Xuất huyết não - màng não 

III. NGUYÊN NHÂN XUẤT HUYẾT NÃO 

Tăng huyết áp 

Vì bất thường mạch: thường là nguyên nhân gây xuất huyết ở người trẻ 

Phình động mạch (anevrysme) 

Dị dạng động-tĩnh mạch (AVM: arterio-venous malformation) 

U tĩnh mạch xoang hang (cavernome) 

Rối loạn đông máu, cầm máu 

Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng (do vì các phình mạch dạng nấm) 

Xuất huyết thứ phát sau nhồi máu não  

IV. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

- Trên lâm sàng khó phân biệt xuất huyết não và nhồi máu não nên gọi chung là 

TBMN. Yếu tố đặc trưng nhất gợi ý đến tai biến mạch não là sự  xuất hiện đột ngột 

các thiếu sót thần kinh. Luôn luôn phải nghĩ đến tai biến mạch não trước tất cả các 



 
 

 
 

trường hợp có triệu chứng thiếu sót thần kinh xuất hiện một cách đột ngột hoặc cấp 

tính. Tính chất đột ngột hoặc cấp tính có thể là ngay lập tức hoặc trong vòng nhiều 

phút đến vài giờ. Một số trường hợp tai biến mạch não có thể xuất hiện  tương đối 

âm thầm kín đáo làm khó nhận biết trên lâm sàng.  

- Triệu chứng thần kinh gợi ý: 

+ Rối loạn ý thức, trí nhớ  

+ Co giật cục bộ 

+ Thiếu sót vận động, cảm giác: liệt, rối loạn cảm giác 1/2 thân, liệt mặt 

+ Hội chứng tiểu não - hội chứng tiền đình trung ương 

+ Rối loạn lời nói (nói khó, thất ngôn) 

+ Rối loạn thị giác (mù, bán manh) 

+ Liệt dây thần kinh sọ 

+ Hội chứng màng não 

1.2. Cận lâm sàng 

- CT scan sọ não: Là xét nghiệm cơ bản quan trọng để chẩn đoán xác định tai biến 

mạch não và chẩn đoán phân biệt tai biến xuất huyết và tai biến thiếu máu cục bộ  

- Tai biến xuất huyết: vùng xuất huyết biểu hiện bằng hình ảnh tăng tỷ trọng trên 

phim Chụp CT scan. Tổ chức não và các não thất có thể bị đè đẩy do khối máu tụ. 

+ Khối máu tụ trong não: ổ tăng tỷ trọng rõ rệt (màu trắng) và hình ảnh phù não 

xung quanh (viền giảm tỷ trọng). 

+ Chảy máu trong não thất: hình ảnh tăng tỷ trọng trong não thất. 

+ Xuất huyết dưới nhện: hình ảnh tăng tỷ trọng máu ở các rãnh cuộn não, bể chứa 

và khoang dưới nhện. 

- Chọc tuỷ sống:  

+ Chỉ định chọc tuỷ sống khi nghi xuất huyết màng não (mà không có điều kiện 

Chụp  CT scan hoặc CT scan bình thường) hoặc nghi viêm màng não.  

+ Trong trường hợp xuất huyết màng não: dịch não tuỷ đỏ máu đều 3 ống, không 

đông.  



 
 

 
 

+ + Chụp CT mạch não trong các trường hợp xuất huyết dưới nhện ( đặc biệt ở 

người trẻ) để phát hiện dị dạng mạch hay phình mạch máu não. 

- Xét nghiệm khác để chẩn đoán phân biệt và theo dõi điều trị: 

+ CTM, ĐMCB 

+ SHM: ure, creatinin, Glu, AST, ALT, CK, CK-MB, Protein, Albumin, điện giải 

đồ, Lactat, Choles, Tri, LDL, HDL, Pro-BNP… 

+ Khí máu ĐM. 

+ Điện tim. 

+ Nước tiểu TPT. 

+ Chụp Xquang tim phổi. 

+ Siêu âm doppler tim, mạch cảnh, mạch thận 

+ Siêu âm ổ bụng 

2. Chẩn đoán phân biệt  

- Nhồi máu não 

Xuất huyết não Nhồi máu não 

+ Rối loạn tri giác sớm và kéo dài + 

Đau đầu nhiều, buồn nôn và nôn + Xuất 

huyết võng mạc + Cứng gáy 

+ Dấu thần kinh định vị không tương 

ứng với hình ảnh giải phẫu của một 

mạch máu duy nhất 

+ Bệnh diễn tiến từ từ theo hình bậc 

thang 

+ Các triệu chứng lúc tăng lúc giảm 

+ Dấu thần kinh định vị tương ứng với 

sự phân bố của một mạch máu duy nhất 

+ Các dấu hiệu cho thấy sang thương 

cục bộ của vùng vỏ hay dưới vỏ. 

 

- Cần chú ý phân biệt xuất huyết não với một số bệnh lý dễ nhầm lẫn vì có thể xuất 

hiện cấp tính và có thể có các thiếu sót thần kinh: chấn thương sọ não, u não, áp xe 

não, hạ đường máu, động kinh. 

- Cần chú ý đến một số trường hợp "đột quỵ" có thể không rõ liệt: xuất huyết màng 

não, xuất huyết thân não, xuất huyết tiểu não  

- Các trường hợp tai biến mạch não có sốt cần được phân biệt một số bệnh lý có thể 



 
 

 
 

có triệu chứng thần kinh và sốt: viêm não, viêm não màng não, viêm màng não, 

mất nước nước nặng. 

V. ĐIỀU TRỊ 

1. Mục đích 

Kiểm soát tình trạng chảy máu, hạn chế nguy cơ khối máu tụ lan rộng và chảy 

máu tái phát 

2.   Điều trị chung 

2.1. ABCs 

- Đảm bảo đường thở thông thoáng (A), thông khí đầy đủ (B), và tuần hoàn ổn định 

(C). 

- Thở Oxy khi có thiếu Oxy, cụ thể khi SpO2 <92%, mục tiêu giữ SpƠ2 từ 95-100%. 

2.2. Chỉ định nội khí quản 

- Thiếu Oxy, suy hô hấp, rối loạn nhịp thở. 

- Hôn mê, nguy cơ hít sặc cao 

2.3. Dịch truyền 

1,5 - 2 lít/ngày; chọn Ringer lactate, muối đẳng trương, tránh dùng glucose 

2.4. Điều chỉnh huyết áp 

- Huyết áp tăng cao làm tăng tình trạng phù não, tăng nguy cơ lan rộng khối máu tụ 

và xuất huyết tái phát. Các nghiên cứu gần đây cho thấy lợi ích của việc kiểm soát 

huyết áp tích cực ngay trong giai đoạn sớm so với các hướng dẫn điều trị kinh điển. 

- Hạ áp tích cực, duy trì mục tiêu HATT < 150 mmHg trong 12-24 giờ đầu sau xuất 

huyết não. Nếu HATT > 180 mmHg, dùng thuốc hạ áp truyền tĩnh mạch: 

Nicardipine TTM 5mg/giờ, tăng liều 2,5mg/giờ mỗi 5 phút tới khi đạt HA mục 

tiêu, tối đa 15mg/giờ. 

2.5. Sốt 

- Hạ sốt bằng các biện pháp vật lý (lau mát), dùng thuốc Paracetamol. 

- Tìm và điều trị nguyên nhân; dùng kháng sinh nếu có nhiễm trùng 

2.6. Điều chỉnh đường huyết 

- Mục tiêu giữ đường huyết <150 mg/dL 



 
 

 
 

- Dùng Insulin tiêm dưới da hoặc insulin truyền tĩnh mạch 

2.7. Phòng và điều trị biến chứng 

2.7.1. Chống tăng áp lực nội sọ 

- Tư thế nằm: cho nằm đầu cao 30 độ trừ khi có chống chỉ định 

- Thông khí đầy đủ, tránh ứ CO2 

- Tăng thông khí: đặt nội khí quả và tăng thông khí cơ học nếu có biểu hiện tăng áp 

lực nội sọ, với pCO2 mục tiêu là 30-35 mmHg, thời gian can thiệp 24-48 giờ 

- Liệu pháp thẩm thấu: Mannitol 20%, TTM 100 giọt/phút, liều 0,5g/kg mỗi 6 giờ; 

thời gian dùng từ 3-5 ngày; chỉ định cho trường hợp xuất huyết lớn, có hiệu ứng 

choán chỗ, có rối loạn ý thức, có bất thường phản xạ đồng tử. 

2.7.2. Chống nhiễm trùng 

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

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

- Chỉ đặt sonde tiểu khi thật sự cần thiết. 

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

2.7.3. Chống loét 

- Dinh dưỡng đầy đủ. 

- Xoay trở thường xuyên, thay đổi điểm tì, dùng nệm hơi chống loét. 

- Giữ da khô sạch, chú ý các điểm tì đè dễ loét. 

2.7.4. Chống huyết khối tĩnh mạch và thuyên tắc phổi 

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

- Cho ngồi, cho vận động sớm ngay khi không còn chống chỉ định. 

- Dùng vớ đàn hồi với các đối tượng nguy cơ. 

- Phát hiện sớm huyết khối tĩnh mạch sâu, nếu cần đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ để 

ngừa thuyên tắc phổi. 

2.7.5. Phát hiện sớm thuyên tắc phổi và điều trị kịp thời, cân nhắc lợi hại để quyết 

định dùng kháng đông hay không 

2.8. Phục hồi chức năng 

- Gồm vật lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, và tái hòa nhập cộng đồng 



 
 

 
 

- Tập sớm ngay khi lâm sàng cho phép 

- Mục tiêu: tránh biến chứng (nhiễm trùng, loét, huyết khối tĩnh mạch, cứng cơ teo 

cơ...), cải thiện các khiếm khuyết thần kinh, thích nghi với các khiếm khuyết còn 

lại và tái hòa nhập cộng đồng. 

2.9. Chống tái phát 

- Điều trị tăng huyết áp tích cực và liên tục lâu dài. 

- Điều chỉnh lối sống, điều chỉnh các yếu tố nguy cơ 

3.  Can thiệp phẫu thuật 

- Phẫu thuật lấy bỏ khối máu tụ ngăn chặn tử vong do hiệu ứng choáng chỗ. 

- Không có bằng chứng cho thấy việc phẫu thuật lấy bỏ khối máu tụ giúp cải thiện 

kết quả điều trị, do đó không có chỉ định đại trà. 

- Phẫu thuật lấy khối máu tụ thường tiến hành ở những bệnh nhân: 

+ Tuổi < 75 tuổi. 

+ Xuất huyết tiểu não với: 

• Choán chỗ ở não thất tư. 

• Giãn rộng sừng thái dương (tắc nghẽn sự lưu thông dịch não tủy). 

• Chèn ép thân não. 

• Giảm ý thức (các điều kiện trên phải được đáp ứng và không đợi đến khi bệnh 

nhân hôn mê). 

• Phẫu thuật càng sớm càng tốt 

+ Xuất huyết trên lều với: 

• Máu tụ ở thùy não, vị trí ở ngay bề mặt não, cách bề mặt < 1 cm. 

• Thể tích khối choán chỗ >20ml. 

• Ý thức lơ mơ, không hôn mê. 

• Không tổn thương vùng chi phối ngôn ngữ, vận động, tri giác 

• Tuổi: < 75. 

- Mở thông não thất, dẫn lưu dịch não tủy trong trường hợp não úng thủy tắc nghẽn. 

4.  Điều trị căn nguyên 

4.1. Phẫu thuật can thiệp nội mạch 



 
 

 
 

Phẫu thuật can thiệp nội mạch gây thuyên tắc, xạ phẫu, xạ trị, hoặc kết hợp các 

phương pháp này tùy theo căn nguyên được tìm thấy trên bệnh nhân (u não, dị dạng 

động tĩnh mạch...). 

4.2. Xuất huyết não liên quan đến thuốc kháng vitamin K 

Mục tiêu: để INR bình thường dùng huyết tương tươi đông lạnh (FFP) 20ml/kg và 

vitamin K. 

- Chụp CT sọ cấp cứu 

- Xét nghiệm INR, PTT, thời gian máu đông, fibrinogen, D -dimers, CBC 

- Xác định nhóm máu, làm phản ứng chéo, dự trù 6 đơn vị huyết tương tươi đông 

lạnh (FFP). 

- Tiêm tĩnh mạch vitamin K 10mg trong vòng 10 phút (trong 3 ngày), nửa đơn vị 

FFP (10ml/kg). 1 đơn vị FFP = 300 - 350ml, cho thuốc lợi tiểu nếu cần thiết. 

- Xét nghiệm INR và truyền FFP 10ml/kg hàng ngày cho đến khi INR bình thường 

- Theo dõi thể tích tuần hoàn, truyền FFP lâu ngày có thể dẫn đến tăng thể tích máu 

và suy hô hấp. 

- Thay thế FFP bằng: phức hợp prothrombin cô đặc (PCC, giống yếu tố IX cô đặc), 

hoạt hóa yếu tố VII nhanh chóng đưa INR về giá trị bình thường mà số lượng và 

thời gian truyền ít hơn FFP. 

• PCC liều 25 - 50 Ul/kg phụ thuộc vào cân nặng, lượng INR, chế phẩm PCC được 

dùng. 

• Hoạt hóa yếu tố VII (xem ở phần trên) nhưng có thể giảm liều xuống 40 

microgam/kg. 

• Nhiều ý kiên có rằng PCC và hoạt hóa yếu tố VII có liên quan tới nguy cơ tạo huyết 

khối bao gồm cả nhồi máu não. Hoạt hóa yếu tố VII nhanh chóng đưa INR trở về 

bình thường do vậy mà FFP không còn cần thiết. Vitamin K cũng có tác dụng thời 

gian tương tự hoạt hóa yếu tố VII. 

4.3. Xuất huyết não liên quan đến Heparin 

- Ngừng dùng heparin 

- Chụp CT cấp cứu 



 
 

 
 

- Xét nghiệm INR, PTT, số lượng bạch cầu, fibrinogen, thời gian máu xuất huyết 

đông,  

- D - dimer. 

- Xét nghiệm nhóm máu và làm phản ứng chéo 

- Tiêm protamin, liều khởi đầu 25mg, kiểm tra PTT sau 10 phút, nếu vẫn tăng thêm 

10mg, lặp lại cho đến khi PTT về bình thường 

VI. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiên lượng 

- Xuất huyết não cấp là cấp cứu y khoa có tỉ lệ tử vong và tàn phế cao. Những yếu 

tố ảnh hưởng kết quả: thể tích ổ xuất huyết, vị trí, sự lan rộng khối máu tụ, tuổi, 

điểm GSC lúc nhập viện. 

- Những tiến bộ trong chẩn đoán và hồi sức thần kinh gần đây giúp cải thiện đáng 

kể kết quả xấu của xuất huyết não. 

2. Biến chứng 

- Viêm phổi bệnh viện 

- Nhiễm trùng đường tiết niệu 

- Loét tì đè 

- Suy dinh dưỡng 

- Huyết khối tĩnh mạch sâu… 

VII. PHÒNG BỆNH 

- Kiểm soát huyết áp luôn ổn định 

- Giảm nồng độ cholesterol trong máu 

- Giảm cân nếu đang thừa cân, béo phì 

- Hạn chế tiêu thụ rượu, bia, thuốc lá 

- Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh 

- Tập luyện thể dục thường xuyên, đều đặn 

- Kiểm soát tốt lượng đường trong máu nếu mắc bệnh đái tháo đường 

- Mang đồ bảo hộ nếu tham gia vào các hoạt động thể chất có nguy cơ gây chấn 

thương, tránh để chấn thương đến vùng đầu 

https://hellobacsi.com/an-uong-lanh-manh/beo-phi/beo-phi/
https://hellobacsi.com/tieu-duong-dai-thao-duong/tieu-duong/


 
 

 
 

- Thay đổi lối sống lành mạnh hơn đế giảm thiểu tai biến mạch máu não 

VIII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Rối loạn ý thức, trí nhớ  

- Co giật cục bộ 

- Thiếu sót vận động, cảm giác: liệt, rối loạn cảm giác 1/2 thân, liệt mặt 

- Hội chứng tiểu não - hội chứng tiền đình trung ương 

- Rối loạn lời nói (nói khó, thất ngôn) 

- Rối loạn thị giác (mù, bán manh) 

- Liệt dây thần kinh sọ 

- Hội chứng màng não 
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MÃ ICD 

I60: Xuất huyết dưới màng nhên 

I60.0: Xuất huyết dưới màng nhện từ hành cảnh và chỗ chia nhánh ĐMC 

I60.1: Xuất huyết dưới màng nhện từ động mạch não giữa 

I60.2: Xuất huyết dưới màng nhện từ động mạch động mạch thông trước  

I60.3: Xuất huyết dưới màng nhện từ động mạch động mạch thông sau 

I60.4: Xuất huyết dưới màng nhện từ động mạch động mạch sống nền 

I60.5: Xuất huyết dưới màng nhện từ động mạch động mạch đốt sống  

I60.6: Xuất huyết dưới màng nhện từ động mạch động mạch nội sọ khác  

I60.7: Xuất huyết dưới màng nhện từ động mạch nội sọ không đặc hiệu 

https://hellobacsi.com/benh-nao-he-than-kinh/dot-quy-phinh-mach-nao/tai-bien-mach-mau-nao-la-gi/


 
 

 
 

I61   : Xuất huyết nội sọ  

I61.0: Xuất huyết nội sọ tại bán cầu, vùng dưới vỏ  

I61.1: Xuất huyết nội sọ tại bán cầu, vùng vỏ  

I61.2: Xuất huyết nội sọ tại bán cầu, không đặc hiệu  

I61.3: Xuất huyết nội sọ tại thân não  

I61.4: Xuất huyết nội sọ tại tiểu não  

I61.5: Xuất huyết nội sọ tại não thất  

I61.6: Xuất huyết nội sọ khác  

I61.9: Xuất huyết nội sọ, không đặc hiệu  

I62   : Xuất huyết nội sọ không do chấn thương khác  

  



 
 

 
 

 

NGỘ ĐỘC CẤP HÓA CHẤT TRỪ SÂU PHOSPHO HỮU CƠ (T57.1) 

 

 

I.   KHÁI NIỆM [1;31] 

- Hóa chất trừ sâu phospho hữu cơ (PHC) là các hợp chất bao gồm carbon và các 

gốc của axít phosphoric. Có hàng ngàn hợp chất phospho hữu cơ. 

- Cơ chế sinh bệnh:Các hợp chất Phospho hữu cơ khi vào cơ thể sẽ gắn với AChE 

dẫn đến phosphoryl hoá và làm mất hoạt tính của AChE. Hậu quả là acetylcholin 

tích tụ và kích thích liên tục các receptor ở hậu synap gây lên hội chứng cường 

cholinergic là bệnh cảnh chính của ngộ độc phospho hữu cơ. 

II. NGUYÊN NHÂN 

Thường do bệnh nhân uống mục đích tự tử. Một số ít uống nhầm  

III. CHẨN ĐOÁN [1;31,32] 

1. Chẩn đoán xác định 

- Bệnh sử nhiễm độc cấp rõ ràng: uống hoặc tiếp xúc thuốc trừ sâu, có vỏ thuốc. 

- Hội chứng cường Cholin cấp (+) (1trong 3 hội chứng:M,N,TKTƯ). 

- Xét nghiệm Cholinesterase huyết tương (pChE) :giảm<50%giá trị bình 

- thường tối thiểu. 

- Xét nghiệm độc chất nước tiểu hoặc trong máu, dịch dạ dày(+) 

2. Chẩn đoán lâm sàng  

2.1. Hội chứng Muscarin(M) 

- Da tái lạnh. 

- Đồng tử co <2mm. 

- Đau bụng, buồn nôn, nôn, ỉachảy. 

- Tăng tiết và co thắt phế quản: biểu hiện bằng cảm giác khó thở chẹn ngực 

- khám thấy ran ẩm, ran ngáy, rít ở phổi. 

- Nhịp tim chậm <60 lần/phút. 

2.2. Hội chứng Nicotin(N) 



 
 

 
 

- Máy cơ tự nhiên hoặc sau gõ các cơ delta,cơ ngực,cơ bắp chân. 

- Co cứng hoặc liệt cơ. 

- Phản xạ gân xương:tăng nhạy. 

2.3. Chẩn đoán hội chứng bệnh lí thần kinh trung ương(TKTƯ) 

- Có rối loạn ý thức. 

- Điểm Glasgow giảm. 

- Co giật. 

3. Chẩn đoán phân biệt 

- Ngộ độc các hợp chất trừ sâu Cacbamat: thường nhẹ hơn, đáp ứng với điều trị bằng 

vài chục mg Atropin, bệnh nhân thường hồi phục hoàn toàn sau 48 đến 72 giờ. Xét 

nghiệm thấy Cacbamat trong nước tiểu,dịch dạ dày hoặc trong máu.Không dùng 

PAM để điều trị ngộ độc Carbamat. 

- Ngộ độc thuốc trừ sâu Clo hữu cơ: ChE không giảm, ngấm Atropin rất nhanh(sau 

vài mg). XN thấy Clo hữu cơ trong nước tiểu,dịch rửa dạ dày. 

- Ngộ độc nấm có hội chứng Muscarin:Bệnh nhân  có ăn nấm, có hội chứng 

Muscarin. 

4. Chẩn đoán mức độ ngộ độc 

4.1. Chẩn đoán mức độ nặng nhẹ theo các hội chứng bệnh lý lâm sàng 

- Ngộ độc PHC nhẹ:   chỉ có M. 

- Ngộ độc PHC trung bình:M+ N hoặc M+ TKTƯ. 

- Ngộ độc PHC nặng: Khi có cả ba M+ N + TKTƯ hoặc có hôn mê, trụy mạch. 

4.2. Chẩn đoán mức độ nặng nhẹ theo giá trị nồng độp ChE 

- Ngộ độc PHC nặng khi pChE<10% giá trị bình thường tối thiểu (GTBTTT). 

- Ngộ độc PHC trung bình khi pChE = 10 - 20% GTBTTT. 

- Ngộ độc PHC nhẹ khi pChE = 20 -50%GTBTTT.  

IV. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Tùy lượng thuốc trừ sâu bệnh nhân hấp thu mà tiến triển bệnh, biến chứng khác 

nhau: 

-  Suy hô hấp do tăng tiết, liệt cơ hô hấp 



 
 

 
 

-  Suy thận cấp do tình trạng co giật tiêu vân 

-  Ngừng tim do rối loạn nhịp, nặng hơn bệnh nhân có thể tử vong... 

V. ĐIỀU TRỊ [1;33] 

    1. Thuốc giải độc 

1.1. Atropin 

- Liều: tiêm 2-5 mg tĩnh mạch nhắ lại sau 5,10 phút/lần đến khi đạt ngấm Atropin, 

sau đó tạm ngừng cho đến khi hết dấu ngấm. Căn cứ thời gian và liều đã dùng mà 

tính ra liều Atropine cần duy trì. 

- Sử dụng bảng điểm Atropin: để điều chỉnh liều Atropin, nguyên tắc dùng liều thấp 

nhất để đạt được dấu hiệu thấm.Ngừng Atropin khi liều giảm tới 2mg/24 giờ. 

- Xử trí khi quá liều: tạm ngừng Atropin, theo dõi sát, nếu kích thích vật vã nhiều có 

thể cho Diazepam (Seduxen tiêm TM); đến khi hết dấu ngấm Atropin thì cho lại 

Atropin với liều thấp hơn liều trước đó.  

Bảng điểm Atropin 

Triệu chứng Ngấm atropin Điểm Quá liều atropin Điểm 

1. Da Hồng, ấm 1 Nóng, đỏ 2 

2. Đồng tử 3 – 5 mm 1 > 5mm 2 

3. Mạch 70 -100lần/phút 1 > 100 lần/phút 2 

3. Hô hấp 

Không tăng tiết, 

không co thắt còn 

đờm dãi lỏng 

1 
Đờm khô quánh hoặc 

không có đờm 
2 

5. Tinh thần Bình thường 0 

Kích thích vật vã, 

sảng hoặc li bì do 

atropin. 

2 

6. Bụng Mềm bình thường 0 Chướng, gõ trong 2 

7.Cầu BQ Không có 0 Căng 2 



 
 

 
 

Cộng   Đ1   Đ2 

Điểm A = Đ1+ Đ2: 

- Điểm A < 4 thiếu Atropin phải tăng liều. 

- Điểm A = 4- 6 điểm: ngấm Atropine tốt, duy trì liều. 

- Điểm A > 6 điểm: quá liều Atropin. 

1.2. Pralidoxim(PAM) 

Ngay khi có chẩn đoán xác định,truyền tĩnh mạch PAM như sau: 

Bảng: Liều Pralidoxime theo mức độ nặng của nhiễm độc 

 Mức độ ngộ độc Liều ban đầu (g/10 phút) Liều duy trì (g/giờ) 

Nặng: có M+N+TKTƯ 1g 0,5-1 

Trung bình: 2 hội chứng 1g 0,5 

Nhẹ: chỉ có M 0,5 0,25 

Khi đã đạt thấm Atropin và có kết quả xét nghiệm ChE: điều chỉnh liều PAM 

theo liều Atropin trung bình/giờ và hoạt độ pChE. 

- Nếu Atropin > 5mg/h và/hoặc pChE < 10%GTBTTT: tiếp tục truyền 0,5g/h. 

- Nếu Atropin 2-5 mg/h và/hoặc pChE 10-20% GTBTTT:tiếp tục truyền 0,25g/h. 

- Nếu Atropin 0,5-2mg/h và/hoặc pChE =20-50 GTBTTT: tiếp tục truyền 0,125g/h. 

- Ngừng PAM   khi:  ChE � 50%, độc chất nước tiểu (-) hoặc khi Atropin< 2 mg/ 

24h và độc chất nước tiểu âm tính; hoặc sau tối thiểu 2 ngày 

-  Chẩn đoán quá liều PAM khi: 

+ Đang truyền với tốc độ 0,5g/h. 

+ Thấm Atropin tốt với liều Atropin thấp. 

+ Xuất hiện liệt cơ kèm máy cơ,tăng PXGX, tăng huyết áp. 

+ ChE đang có khuynh hướng tăng lại giảm. NgừngPAMtrong3-6 giờ rồi dùng lại 

với liều thấp hơn. 

2. Các biện pháp hạn chế hấp thu 

- Ngộ độc đường hô hấp: đưa ngay bệnh nhân ra khỏi khu vực nhiễm độc. 



 
 

 
 

- Ngộ độc đường da: cởi bỏ quần áo nhiễm độc chất, rửa vùng da tiếp xúc độc chất 

với xà phòng và nhiều nước sạch. 

- Ngộ độc đường tiêu hoá: 

+ Gây nôn nếu không có chống chỉ định. 

+ Đặt ống thông dạ dày lấy dịch để xét nghiệm độc chất. 

+ Than hoạt: 50 g + 200ml nước bơm vào dạ dày, ngâm 3 phút, rồi tháo ra. 

+ Rửa dạ dày: 5- 10 lít nước muối 5-9%o, 2-3 lít đầu cho kèm than hoạt 20g /lít. 

+ Than hoạt đa liều (uống): than hoạt 2g/kg và Sorbitol 4g/ kg cân nặng, chia đều 

4 lần, cách nhau 2 giờ 1 lần. Nếu sau 24 giờ vẫn không đi ngoài ra than hoạt cho 

thêm Sorbitol 1g/kg.        

3. Các điều trị hỗ trợ 

3.1. Bảo đảm hô hấp 

- Thở oxy gọng kính 

- Đặt nội khí quản hút đờm dãi và thở máy nếu có suy hô hấp. 

3.2. Bảo đảm tuần hoàn 

- Truyền đủ dịch. 

- Nếu có tụt huyết áp: bù đủ dịch; truyền vận mạch 

3.3. Bảo đảm cân bằng nước,điện giải: truyền dịch,điều chỉnh điện giải 

3.4. Nuôi dưỡng 

- Ngày đầu:nuôi dưỡng đường tĩnh mạch. 

- Ngày thứ 2 trở đi:2000 Kcalo/ngày bằng cả 2 đường tiêu hoá và TM. 

3.5. Chăm sóc toàn diện 

Vệ sinh thân thể, giáo dục phòng tái nhiễm, khám tâm thần cho các bệnh nhân 

tự độc 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Phạm Duệ (2007), “Ngộ độc cấp phospho hữu cơ”, Cấp cứu ngộ độc cấp thường 

gặp ở trẻ em, Nhà xuất bản Thông tấn, Hà Nội. 

2. Vũ Văn Đính (1998), “Ngộ độc các thuốc kháng cholinesterase”, Hồi sức cấp cứu 

tập I, Nhà xuất bản Y học, trang 151 - 155. 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

Phần : PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA NỘI THẬN CƠ XƯƠNG KHỚP 

 

BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG 

 

I. KHÁI NIỆM 

Lupus ban đỏ hệ thống là bệnh lí của mô liên kết có tổn thương nhiều cơ quan 

do hệ thống miễn dịch của cơ thể bị rối loạn, đặc trưng bởi sự có mặt của kháng thể 

kháng nhân và nhiều tự kháng thể khác. Các cơ quan thường bị tổn thương bao gồm: 

khớp, da, thận, tế bào máu, tim, phổi, thần kinh… Tỉ lệ mắc bệnh nữ: nam = 9:1, chủ 

yếu ở độ tuổi 20- 30 tuổi [2]. 

II. NGUYÊN NHÂN 

     Cho đến nay, nguyên nhân gây bệnh và cơ chế bệnh sinh chính xác của Lupus ban 

đỏ hệ thống chưa được biểu hiện rõ ràng. Cơ chế bệnh sinh của bệnh là một quá trình 

phức tạp với sự tham gia của nhiều yếu tố như di truyền, các tế bào, các yếu tố thể 

dịch, miễn dịch và yếu tố môi trường. Một số gen quyết định phức hợp khánh nguyên 

phù hợp tổ chức như HLA-DR2,3,8, các gen mã hóa bổ thể C1q, C2. C4 và một số 

Cytokin có liên quan đến tỉ lệ mắc bệnh cao [2]. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng  

- Khởi phát: đa số bắt đầu từ từ, tăng dần với sốt dai dẳng không rõ nguyên nhân, 

đau khớp hoặc viêm khớp tương tự trong viêm khớp dạng thấp. Có một số yếu tố 

thuận lợi khởi phát bệnh: nhiễm trùng, chấn thương, stress, thuốc… 

- Toàn phát: tổn thương nhiều cơ quan: 

+ Toàn thân: sốt dai dẳng kéo dài, mệt mỏi, gầy sút… 

+ Cơ xương khớp: đau hoặc viêm các khớp với biểu hiện tương tự trong bệnh viêm 

khớp dạng thấp song hiếm khi biến dạng khớp; đau cơ. Một số hiếm trường hợp 

có hoại tử xương (thường gặp hoại tử vô mạch đầu trên xương đùi). 



 
 

 
 

+ Da, niêm mạc: ban đỏ hình cánh bướm ơ mặt (rất thường gặp), ban dạng đĩa 

(gặp trong thể mạn tính), nhạy cảm với ánh sáng (cháy, bỏng, xạm da sau khi 

tiếp xúc với ánh sáng), loét niêm mạc miệng, niêm mạc mũi, rụng tóc, viêm mao 

mạch dưới da… 

+ Máu và cơ quan tạo máu: thiếu máu do viêm, thiếu máu huyết tán, chảy máu 

dưới da (do iamr tiểu cầu), lách to, hạch to. 

+ Thần kinh tâm thần: rối loạn tâm thần, động kinh… 

+ Tuần hoàn, hô hấp: thường gặp các triệu chứng tràn dịch màng tim, màng phổi, 

tăng áp lực động mạch phổi, viêm phổi kẽ. Các triệu chứng hiếm gặp: viêm cơ 

tim, viêm nội tâm mạc, hội chứng Raynaud, viêm tắc động mạch, tĩnh mạch… 

+ Thận: rất thường gặp:protein niệu, tế bào trụ niệu, hội chứng thận hư, viêm cầu 

thận… 

+ Gan: cổ chướng, rối loạn chức năng gan (hiếm gặp). 

+ Mắt: giảm tiết nước mắt (hội chứng Sjogren), viêm giác mạc, viêm kết mạc, 

viêm võng mạc [1]. 

1.2. Cận lâm sàng  

1.2.1. Xét nghiệm hóa sinh 

- Men gan: GOT, GPT tăng cao trong giai đoạn hoạt động của bệnh. 

- Bilirubin toàn phần, bilirubin trực tiếp có thể tăng cùng với tăng men gan hoặc tan 

máu. 

- Ure tăng, creatinine tăng khi có suy thận, điện giải đồ có thể có tăng kali máu, giảm 

natri máu. 

- Protein máu, albumin máu giảm, cholesteron máu, triglyceride máu tăng, HDL- 

cholesteron tăng, LDL- cholesteron giảm trong tổn thương viêm cầu thận lupus 

hoặc trong hội chứng thận hư. 

- Sắt, ferritin, transferrin để đánh giá thiếu máu và phân biệt với thiếu máu khác. 

- Calci máu, điện giải đồ máu, glucose máu để điều trị corticoid. 

- Tổng phân tích nước tiểu: protein niệu cao, HC, BC niệu khi có tổn thương thận. 

1.2.2. Xét nghiệm huyết học 



 
 

 
 

- Công thức máu hồng cầu (HC) giảm, hemoglobin (Hb) giảm khi có thiếu máu, có 

thể có bạch cầu (BC) giảm, tiểu cầu (TC) giảm. 

- Tốc độ máu lắng: tăng cao. 

- Kháng thể kháng nhân (ANA): độ nhạy cao nhưng độ đặc hiệu không cao đối với 

lupus. 

- Kháng thể kháng ds – DNA đặc hiệu với lupus. 

- Kháng thể kháng Sm, kháng thể kháng phospholipid. 

- Kháng thể chống các kháng nguyên hòa tan, kháng thể kháng hồng cầu, kháng 

lympho bào, kháng tiểu cầu. 

- Bổ thể C3, C4 giảm. 

- Test Coom trực tiếp (Không được tính khi có sự tồn tại của thiếu máu huyết tán). 

- Huyết đồ, tủy đồ để phân biệt thiếu máu do các nguyên nhân khác. 

- Định nhóm máu hệ ABO, RH trong trường hợp thiếu máu, giảm tiểu cầu để truyền 

máu và các chế phẩm máu. 

- Tế bào cặn nước tiểu: trụ hồng cầu, trụ bạch cầu … trong tổn thương cầu thận 

lupus. 

1.2.3. Giải phẫu bệnh: sinh thiết các cơ quan tổn thương 

- Sinh thiết da: lắng đọng globulin miễn dịch IgM, IgG và bổ thể thành một lớp 

thượng bì và trung bì của da (+ 70%). 

- Thận: Viêm cầu thận, dày màng đáy do lắng đọng IgG, IgM và bổ thể. 

- Màng hoạt dịch khớp: tổn thương gần tương tự viêm khớp dạng thấp. 

1.2.4. Chẩn đoán hình ảnh 

- Điện tâm đồ: nhịp tim nhanh, điện thế ngoại biên thấp… 

- Chụp XQ tim phổi: có thể thấy hình ảnh tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng ngoài 

tim, viêm phổi kẽ… 

- Siêu âm ổ bụng: có thể thấy gan to, hình ảnh thận teo nhỏ, ranh giới vỏ thận, tủy 

thận không rõ ở những trường hợp suy thận mạn… 

- Siêu âm màng phổi 2 bên: để xác định mức độ tràn dịch màng phổi xét can thiệp. 



 
 

 
 

- Siêu âm tim: có thể thấy hình ảnh tràn dịch màng ngoài tim, EF giảm khi có suy 

tim 

- Chụp XQuang, siêu âm khớp bị đau 

- Chup cắt lớp vi tính (CT scan), cộng hưởng từ (MRI) bụng, ngực, não khi có nghi 

ngờ tổn thương [2].  

- Áp dụng tiêu chuẩn của Hội thấp học Mỹ ARA 1997, gồm 11 tiêu chuẩn: 

   1. Ban đỏ hình cánh bướm ở mặt 

   2. Ban đỏ dạng đĩa ở mặt và thân 

   3. Nhạy cảm với ánh sáng. 

   4. Loét miệng hoặc mũi họng. 

   5. Viêm khớp và đau khớp không có phá hủy khớp. 

   6. Viêm đa màng: màng phổi, màng tim. 

   7. Tổn thương thận: protein niệu >500mg/24h hoặc 3+ ( trong thông số nước 

tiểu) hoặc có trụ tế bào ( hồng cầu, hemoglobin, trụ hạt, tế bào ống thận hoặc 

hỗn hợp). 

   8. Tổn thương thần kinh: co giật hoặc các rối loạn tâm thần không do thuốc và 

các nguyên nhân như rối loạn điện giải, tăng ure máu, nhiễm toan ceton… 

   9. Rối loạn về máu: a. thiếu máu huyết tán có tăng hồng cầu lưới, b.Giảm bạch 

cầu <4000/ml, hoặc c. Giảm bạch cầu lympho <1500/ml. hoặc d.Giảm tiểu 

cầu<100000/ml không do thuốc. 

   10. Rối loạn về miễn dịch. 

       a. Kháng thể kháng DS-DNA (+),  

       b. Kháng thể kháng Sm (+) 

       c. Kháng thể kháng Phospholipid (+) căn cứ vào : tăng kháng thể kháng các 

cardiolipin loại IgM hoặc IgG, Lupus anticoagulant (+), test huyết thanh giang 

mai dương tính giả > 6tháng có kiểm chứng test cố định Treponema Pallidum. 

   11. Kháng thể kháng nhân: Hiệu giá cao theo tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm 

và không do sử dụng các thuốc trong danh mục gây ra hội chứng giả Lupus. 

Chẩn đoán xác định khi có từ 4 yếu tố trên trở lên. 



 
 

 
 

Gần đây, năm 2012, những trung tâm cộng tác quốc tế về lupus hệ thống năm 

(Systemic International Collaborating Clinics - SLICC 2012) đã đưa ra tiêu chuẩn 

chẩn đoán bệnh Lupus ban đỏ hệ thống gồm:  

Tiêu chuẩn lâm sàng      Tiêu chuẩn cận lâm sàng  

1. Lupus da cấp      1. ANA 

2. Lupus da mạn        2. Anti-DNA 

3. Loét miệng hay mũi     3. Anti-Sm  

4. Rụng tóc không sẹo      4. KT Antiphospholipid  

5. Viêm khớp       5. Giảm bổ thể (C3, C4)  

6. Viêm thanh mạc      6. Test Coombs trực tiếp  

7. Thận        (Không được tính khi có  

8. Thần kinh       sự tồn tại của thiếu máu  

9. Thiếu máu tan huyết      tan huyết)  

10. Giảm bạch cầu  

11. Giảm tiểu cầu (<100.000 mm3) 

Chẩn đoán lupus ban đỏ hệ thống khi có ≥ 4 tiêu chuẩn (có ít nhất một tiêu chuẩn 

lâm sàng và một tiêu chuẩn cận lâm sàng) hoặc bệnh thận lupus được chứng minh 

trên sinh thiết kèm với ANA hoặc anti-DNA [1].  

2. Chẩn đoán phân biệt  

- Thấp khớp cấp dựa vào tiêu chuẩn Jones.  

- Các bệnh thuộc nhóm bệnh mô liên kết khác: viêm khớp dạng thấp, xơ cứng bì 

toàn thể, viêm đa cơ, viêm da cơ dựa vào tiêu chẩn chẩn đoán từng bệnh. 

- Các bệnh lí của hệ tạo máu: suy tủy, xuất huyết giảm tiểu cầu... dựa vào công thức 

máu, huyết đồ, tủy đồ... 

- Các bệnh lý thận, tim, phổi mạn tính dựa vào lâm sàng và các cận lâm sàng như 

huyết học, sinh hóa máu, các chẩn đoán hình ảnh (XQ tim phổi, siêu âm ổ bụng...) 

[1]. 

3. Chẩn đoán thể lâm sàng  

- Thể cấp: tổn thương nhiều nội tạng và nặng.  



 
 

 
 

- Thể mạn: ít tổn thương nội tạng, biểu hiện ngoài da nhẹ. 

- Thể bán cấp: trung gian giữa hai thể trên.  

- Thể hỗn hợp: hội chứng Sharp: thể bệnh hỗn hợp giữa lupus và xơ cứng bì, có các 

triệu chứng: viêm nhiều khớp, hội chứng Raynaud, ngón tay hình khúc dồi, hẹp 

thực quản, viêm đa. 

- Thể bệnh đặc biệt: 

+ Lupus và thai nghén 

+ Lupus bào thai 

+ Hội chứng kháng Phospholipid 

+ Lupus do thuốc: Procainamide, Hydralazine, Minocycline, Diltiacin, 

Penicilamin, INH, Quinidin, Methyldopa, Anti-TNF, và INF-a [2]. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị  

- Đánh giá mức độ nặng của bệnh 

- Điều trị bao gồm: giai đoạn tấn công, củng cố và duy trì. 

- Cân nhắc cẩn thận giữa tác dụng mong muốn và tác dụng phụ của mỗi loại thuốc 

[2]. 

2. Điều trị cụ thể  

2.1. Thuốc 

- Thuốc kháng viêm không steroid: trong các trường hợp Lupus kèm thêm đau khớp, 

sốt và viêm nhẹ các màng tự nhiên nhưng không kèm tổn thương các cơ quan lớn. 

Nên tránh dùng ở các bệnh nhân viêm thận đang hoạt động. 

- Hydroxychloroquin 200mg/ngày đáp ứng tốt với các trường hợp có ban, nhạy cảm 

với ánh sáng, đau hoặc viêm khớp, biến chứng ở mắt rất hiếm (theo dõi: khám mắt 

1 lần/năm) 

- Liệu pháp Glucocorticoid: dùng đường toàn thân 

+ Chỉ định: Lupus ban đỏ có đe dọa tính mạng như có tổn thương thần kinh, giảm 

tiểu cầu, thiếu máu huyết tán hoặc Lupus ban đỏ không đáp ứng với các biện 

pháp điều trị bảo tồn. 



 
 

 
 

+ Liều dùng: Methylprednisolon 0.8 -1.6 mg/kg đường uống hoặc tiêm tĩnh mạch. 

Khi bệnh kiểm soát tốt giảm liều Methylprednisolon 10% mỗi 7-10 ngàyDùng 

Metylprednisolon đường tĩnh mạch 500mg mỗi 24h trong 3-5 ngày được dùng 

trong các trường hợp tồn thương thận tiến triển nhanh, tổn thương thần kinh 

nặng và giảm tiểu cầu nặng, sau đó chuyển sang dùng corticoid bằng đường 

uống và giảm liều tương tự như trên. 

- Liệu pháp dùng các thuốc ức chế miễn dịch khác: 

+ Chỉ định: Lupus ban đỏ thể nặng có khả năng đe dọa tính mạng như viêm cầu 

thận cấp nặng, tồn thương thần kinh, giảm tiểu cầu và thiếu máu huyết tán hoặc 

Lupus không đáp ứng với corticoid hoặc xuất hiện tác dụng phụ nặng của 

corticoid. 

+ Liều dùng: có nhiều loại thuốc có thể sử dụng đơn độc hoặc phối hợp với nhau 

hoặc với corticoid. 

• Cyclophosphamid (Endoxan): 0,5-1g/m2 da, đường tĩnh mạch 3-4 tuần/lần trong 

6-7 tháng hoặc 1-5mg/kg/ngày đường uống. cần phối hợp với Mesna( Mercapto-

ethanesulphonic acid) để dự phòng biến chứng tại bàng quang. 

• Dapsone 100mg/ngày 

• Azathioprime (Imurel, Weldes…):  2-2,5mg/kg/ngày 

• Mycophenolate mofetil (Cell celp) (500-1500mg): chỉ định viêm thận lupus, 

điều trị duy trì viêm thận lupus sau khi đã điều trị pulse melthylprenisolon và 

pulse cyclophosphamid. Đây là nhóm thuốc hiện đang được ưa chuộng vì ít tác 

dụng phụ, hiệu quả cao, thích hợp với các phụ nữ có độ tuổi sinh đẻ, tuy nhiên 

giá thành tương đối cao. 

• Cyclosporin A (Neoral 50mg): 3- 4 mg/kg/24h từ 1.5 – 3 tháng hoặc hơn, phối 

hợp với liều thấp corticoid nếu điều trị corticoid và các thuốc ức chế miễn dịch 

khác ít tác dụng. Sau đó xuống liều duy trì khoảng 2 mg/kg/24h có thể háng 

năm. Tuy nhiên bệnh cũng hay tái phát khi giảm liều hoặc dừng thuốc. 

- Thuốc thải ghép: Tacrolimus (Prograf 1 mg): liều hiệu quả và an toàn là 3 mg/ 

ngày. 



 
 

 
 

- Methotrexat 7,5-20mg/ tuần 

- Các thuốc khác: Leflunomide, Liệu pháp hormone, Thalidomide, truyền tĩnh mạch 

Imunoglobulin liều cao… 

- Chế phẩm sinh học (kháng thể đơn dòng): rituximab (mab Thera) là thuốc ức chế 

tế bào B với liều mỗi năm một lần gồm hai đợt mỗi đợt truyền hai lần cách nhau 

hai tuần với liều 500-1000mg/lần. Cần sàng lọc lao, viêm gan và các bệnh nhiễm 

khuẩn nặng trước khi điều trị sinh học cho bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống. 

- Lọc huyết tương: thay 3- 4 lít huyết tương trong tuần bằng huyết tương hay sản 

phẩm thay thế để điều trị viêm thận lupus. Được chỉ định đặc biệt cho những trường 

hợp bệnh nhân có bằng chứng tăng rõ rệt phức hợp miễn dịch lưu hành. Đồng thời 

vẫn phải kết hợp điều trị tấn công bằng corticoid và các thuốc ức chế miễn dịch 

khác.  

- Thận nhân tạo khi bệnh nhân có biến chứng suy thận mạn giai đoạn cuối. 

- Một số thuốc điều trị hỗ trợ tác dụng phụ của thuốc điều trị chính như thuốc bọc 

niêm mạc dạ dày (omeprazole, esomeprazole…), bù kali máu (kadyum…), bù calci 

( cacium…) [3]. 

2.2. Điều trị không dùng thuốc 

Chủ yếu là đối với thể nhẹ, bao gồm: nghỉ ngơi, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh 

sáng, dự phòng nhiễm khuẩn, giáo dục bệnh nhân hiểu rõ về bệnh. Một số trường hợp 

tổn thương suy thận mạn có thể phải lọc máu hoặc ghép thận [3]. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG  

1. Tiến triển  

- Thể cấp: tiến triển nhanh và tử vong sau vài tháng. 

- Thể mạn: tiến triển chậm, tiên lượng tốt. 

- Thể bán cấp: tiến triển từng đợt, ngày càng nặng dần. Bệnh nặng thêm nếu có thai, 

nhiễm khuẩn, chấn thương, phẫu thuật, stress, lạm dụng thuốc. Thời gian sống 

trung bình 5 – 10 năm. 

- Hội chứng Sharp: ít biểu hiện ở nội tạng nên tiên lượng tốt [2]. 

2. Biến chứng  



 
 

 
 

Nhiễm trùng cơ hội, suy thận mạn, tổn thương não- mạch máu…[2]. 

VI. PHÒNG BỆNH  

- Cẩn thận khi sử dụng một số thuốc dễ gây mẫn cảm, nhất là kháng sinh như: 

procainamide, hydralazine, minocycline, diltiazem, penicilamine, INH, quinidine, 

methyldopa... 

- Đề phòng các đợt nhiễm khuẩn [2] 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN  

Các trường hợp lâm sàng nghĩ đến Lupus ban đỏ hệ thống cần làm các xét 

nghiệm về miễn dịch để chẩn đoán xác định và chẩn đoán phân biệt như sốt dai dẳng 

chưa rõ nguyên nhân, đau xương khớp, ban ở mặt, loét miệng họng… 

1. Bệnh nhân đã được chẩn đoán Lupus ban đỏ hệ thống 

Có biểu hiện đợt tiến triển với các triệu chứng như: 

- Sốt cao dai dẳng, mệt mỏi, ăn uống kém, gầy sút cân 

- Đau nhức xương khớp nhiều gây hạn chế vận động 

- Ban ở mặt mới xuất hiện, tổn thương loét mới ở niêm mạc miệng, mũi … 

- Phù toàn thân, tiểu ít, tiểu máu, proterin niệu cao, hội chứng thận hư kém đáp 

ứng… 

- Tức ngực, khó thở, triệu chứng tràn dịch màng phổi, màng tim… 

- Biểu hiện của thiếu máu nặng, xuất huyết giảm tiểu cầu, nhiễm trùng cơ hội  

- Rối loạn tâm thần, động kinh… 

- Rối loạn các chỉ số tổng phân tích tế bào máu, sinh hóa máu cơ bản… 

2. Có các biến chứng của Lupus ban đỏ hệ thống 

- Nhiễm trùng cơ hội: viêm phổi, nhiễm trùng tiết niệu, … 

- Đợt cấp suy thận mạn, hội chứng ure huyết cao do suy thận mạn giai đoạn cuối 

- Tổn thương não- mạch máu, hội chứng Raynaud, … 

3. Có các biến chứng do tác dụng phụ của thuốc điều trị cơ bản 

- Rối loạn nước, điện giải 

- Triệu chứng nặng của bệnh lý dạ dày do corticoid 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH 

1 M32.1 Lupus ban đỏ hệ thống có tổn thương phủ tạng  

2 M32.9 Lupus ban đỏ hệ thống không đặc hiệu  

3 L93.0 Lupus ban đỏ dạng đĩa  

4 L93.1 Lupus ban đỏ bán cấp 

5 L93.2 Lupus ban đỏ khu trú khác  

 

  



 
 

 
 

 

VIÊM KHỚP DẠNG THẤP 

 

 

I. KHÁI NIỆM [1] 

- Viêm khớp dạng thấp (VKDT) là bệnh tự miễn điển hình, diễn biến mạn tính với 

các biểu hiện tại khớp, ngoài khớp và toàn thân ở nhiều mức độ khác nhau. Bệnh 

diễn biến phức tạp, gây hậu quả nặng nề do đó cần được điều trị tích cực ngay từ 

đầu bằng các biện pháp điều trị hữu hiệu để làm ngừng hoặc làm chậm tiến triển 

của bệnh, hạn chế tàn phế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. 

- Tổn thương chủ yếu ở màng hoạt dịch khớp dẫn tới phá hủy và biến dạng khớp. 

II. NGUYÊN NHÂN [1] 

- Bệnh chưa rõ nguyên nhân, liên quan đến nhiễm khuẩn, cơ địa (nữ giới, trung niên, 

yếu tố HLA). 

- Trong đó vai trò của lympho B (miễn dịch dịch thể), lympho T (miễn dịch qua 

trung gian tế bào), đại thực bào… với sự tham gia của các tự kháng thể (anti CCP, 

RF…) và các cytokines (TNFα, IL6, IL1…)  

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định [1], [3] 

1.1 Tiêu chuẩn  (+) VKDT theo ACR (American College of Rheumatology) năm 

1987 

Gồm 7 tiêu chuẩn: 

- Cứng khớp buổi sáng kéo dài trên một giờ. 

- Viêm  3/14 khớp: ngón gần, bàn ngón tay, cổ tay, khuỷu, gối, cổ chân, bàn ngón 

chân. 

- Sưng  3 vị trí: khớp gón gần, bàn ngón tay, cổ tay. 

- Có tính chất đối xứng. 

- Hạt dưới da. 

- Yếu tố dạng thấp huyết thanh (Kĩ thuật đạt độ đặc hiệu 95%) dương tính 



 
 

 
 

- XQ điển hình (Hình bào mòn, mất chất khoáng thành dải) 

Thời gian diễn biến của bệnh phải  6 tuần  

 (+) 4/7 tiêu chuẩn  

1.2 Tiêu chuẩn của Hội Thấp khớp học Hoa Kỳ và Liên đoàn chống Thấp khớp châu 

Âu 2010 (ACR/EULAR 2010 - American College of Rheumatology/ European League 

Against Rhumatism)[2]  

- Tiêu chuẩn này có thể áp dụng trong trường hợp bệnh ở giai đoạn sớm, các khớp 

viêm dưới 06 tuần và thể ít khớp. Tuy nhiên cần luôn theo dõi đánh giá lại chẩn 

đoán vì nhiều trường hợp đây cũng có thể là biểu hiện sớm của một bệnh lý khớp 

khác không phải viêm khớp dạng thấp. 

- Đối tượng là các bệnh nhân: 

+ Có ít nhất một khớp được xác định viêm màng hoạt dịch trên lâm sàng. 

+ Viêm màng hoạt dịch khớp không do các bệnh lý khác. 

A. Khớp tổn thương                                                                 Điểm 

- 1 khớp lớn:                                                                                  0 

- 2 - 10 khớp lớn:                                                                           1 

- 1 - 3 khớp nhỏ:                                                                            2 

- 4 - 10 khớp nhỏ:                                                                          3 

- > 10 khớp nhỏ:                                                                            5 

B. Xét nghiệm miễn dịch (ít nhất phải thực hiện một xét nghiệm) 

- Cả RF và Anti CCP âm tính                                                          0 

- RF hoặc Anti CCP dương tính thấp                                               2 

- RF hoặc Anti CCP dương tính cao                                                3 

C. Phản ứng viêm cấp tính 

- Cả CPR và tốc độ máu lắng bình thường                                      0 

- CRP hoặc tốc độ máu lắng tăng                                                    1 

D. Thời gian bị bệnh 

- <   6 tuần                                                                                      0 

- ≥   6 tuần                                                                                      1 



 
 

 
 

Chẩn đoán viêm khớp dạng thấp khi đạt ≥ 6/10 điểm 

Lưu ý 

- Khớp lớn bao gồm: Khớp háng, khớp gối, cổ chân, khớp khuỷu, khớp vai 

- Khớp nhỏ:  Khớp cổ tay, bàn ngón, khớp ngón gần, khớp đốt bàn ngón chân từ 

ngón 2 đến ngón 5, khớp gian đốt ngón tay cái 

- Âm tính: RF ≤ 14 UI/ml; Anti CCP ≤17 UI/ml 

- Dương tính thấp: Giá trị xét nghiệm RF HOẶC ANTI CCP  ≤ 3 lần mức bình 

thường. 

- Dương tính cao: Giá trị xét nghiệm RF HOẶC ANTI CCP ≥ 3 lần mức bình thường  

2. Chẩn đoán phân biệt [2] 

2.1. Bệnh hệ thống 

- Thấp khớp 

- Viêm nội tâm mạc 

- Bệnh Still 

- Sarcoidosis 

2.2. Bệnh của mô liên kết khác 

- Xơ cứng bì 

- Lupus ban đỏ hệ thông 

- Viêm mạch máu hệ thống 

2.3 Bệnh khớp - cột sống 

- Viêm khớp vảy nến 

- Viêm khớp phản ứng 

- Viêm khớp nhiễm khuẩn 

- Viêm khớp do các tinh thể 

2.4 Bệnh nội tiết 

- Đau xơ – cơ 

- Thoái hóa khớp 

- Bệnh nhiễm huyết sắc tố mô 

- Hội chứng cận u 



 
 

 
 

3. Chẩn đoán đợt tiến triển của bệnh [2] 

- Thời gian cứng khớp buổi sáng: thời gian càng dài thì mức độ hoạt động của bệnh 

càng nặng. Thời gian cứng khớp buổi sáng trong đợt tiến triển ít nhất là 45 phút. 

- Đánh giá mức độ đau theo thang điểm VAS (Visual analog scale): đánh giá cường 

độ đau theo cảm giác chủ quan của người bệnh. Sử dụng một thước để đánh giá, 

một mặt của thước có biểu diễn hình ảnh các mức độ đau để người bệnh chọn, mặt 

sau của thước chia thành 10 vạch, mỗi vạch cách nhau 10mm. Dựa vào lựa chọn 

của người bệnh ở mặt trước thước mà thày thuốc xác định điểm đau tương ứng ở 

mặt sau thước. 

- Đánh giá kết quả: Từ 10 đến 40mm: đau nhẹ; Từ 50 đến 60 mm: đau vừa; Từ 70 

đến 100mm: đau nặng. 

- Số khớp sưng, số khớp đau: càng nhiều khớp sưng đau thì mức độ hoạt động của 

bệnh càng nặng. Trong đợt tiến triển của bệnh có ít nhất 3 khớp sưng 

- Chỉ số Ritchie: được đánh giá ấn đầu ngón tay cái lên trên diện khớp với áp lực 

vừa phải, tổng cộng có 26 vị trí bao gồm: Khớp vai, khớp khuỷu, khớp cổ tay, khớp 

bàn ngón tay, khớp ngón gần, khớp háng, khớp gối, khớp cổ chân, khớp sên gót, 

khớp bàn cổ chân (khớp sên - hộp), khớp bàn ngón chân lấy cả hai bên có 22 vị trí. 

Khớp thái dương hàm, khớp ức đòn, khớp mỏm cùng vai (cả hai bên đều tính là 

một vị trí), cột sống cổ. 

- Mỗi vị trí khớp tính điểm như sau: 0 điểm: Không đau; 1 điểm: Đau ít; 2 điểm: 

Đau vừa, người bệnh đau và nhăn mặt;  3 điểm: Đau nhiều, bệnh nhân rút tay lại 

khi ấn. 

- Đánh giá kết quả: 0 điểm là hoàn toàn không đau và đau tối đa là 78 điểm. Được 

đánh giá đợt tiến triển của bệnh khi điểm Ritchie trên 9 điểm. 

- Thang điểm đánh giá mức độ hoạt động của bệnh DAS 28 (Disease activity score 

28): do tác giả Prevoo đề xuất năm 1995, đánh giá dựa vào 28 khớp. Nhiều nghiên 

cứu cho thấy DAS 28 có giá trị dự báo mức độ tàn tật và tổn thương X quang tốt 

hơn so với các chỉ số đánh giá DAS khác trước đó. Sử dụng DAS 28 hoặc DAS 28  



 
 

 
 

- CRP để đánh giá mức độ hoạt động bệnh lại đơn giản, dễ thực hiện. Công thức 

tính như sau: 

+ DAS 28 = [0,56√(số khớp đau)+0,28√(số khớp sưng)+0,70ln (máu lắng giờ 

đầu)]1,08+0,16  

+ DAS 28 CRP = [0,56√(số khớp đau)+0,28√(số khớp sưng)+ (0,36 × In [CRP + 

1] + 0,96 

Trong đó số khớp sưng, số khớp đau được đánh giá ở 28 khớp gồm: khớp mỏm 

cùng vai, khớp khuỷu tay, cổ tay, bàn ngón tay 1 đến 5, khớp ngón gần bàn tay 1 đến 

5, khớp gối (tính cả hai bên). 

- Đánh giá kết quả: 

DAS 28 < 2,9 điểm                 : bệnh không hoạt động. 

2,9≤DAS 28≤ 3,2 điểm           : bệnh hoạt động ở mức độ nhẹ. 

3,2<DAS 28≤5,1 điểm            : bệnh hoạt động mức độ trung bình. 

DAS 28 >5,1                           : bệnh hoạt động mức độ mạnh. 

- Yếu tố dạng thấp (RF) tăng gấp ba trị số bình thường. 

- Tình trạng viêm sinh học trên xét nghiệm: máu lắng, protein C phản ứng tăng cao  

IV. ĐIỀU TRỊ [1] 

1. Hướng điều trị 

- Điều trị triệu chứng: Các thuốc chống viêm (Steroid hoặc không Steroid), các thuốc 

giảm đau. 

- Điều trị bệnh bằng các thuốc DMARD's. 

- Chỉnh hình, dự phòng, phẫu thuật, phục hồi chức năng. 

- Điều trị biến chứng do thuốc điều trị. 

2. Điều trị cụ thể  

2.1. Điều trị nội khoa 

2.1.1. Điều trị triệu chứng 

Nhằm cải thiện triệu chứng viêm, giảm đau, duy trì khả năng vận động (tuy 

nhiên các thuốc này không làm thay đổi được sự tiến triển của bệnh). 

- Các thuốc kháng viêm không steroid (KVKS- NSAIDs) 



 
 

 
 

+ Các thuốc kháng viêm ức chế chọn lọc COX2 (được chọn lựa đầu tiên vì thường 

phải sử dụng dài ngày và ít có tương tác bất lợi với methotrexat): 

• Celecoxib (Cebrex): 200mg, uống 1 đến 2 lần mỗi ngày. 

• Hoặc Meloxicam (Mobic) : 15 mg tiêm (chích) bắp hoặc uống ngày một lần. 

• Hoặc Etoricoxib (Arcoxia): 60 - 90 mg, ngày uống một lần. 

+ Các thuốc kháng viêm ức chế không chọn lọc: 

• Diclofenac (Voltaren): uống hoặc tiêm bắp: 75mg x 2 lần/ngày trong 3 - 7 ngày. 

Sau đó uống: 50 mg x 2 - 3 lần/ ngày trong 4 - 6 tuần. 

• Brexin (piroxicam + cyclodextrin) 20mg uống hàng ngày. 

• Hoặc các thuốc kháng viêm không steroid khác (liều tương đương). 

Lưu ý: khi dùng cho các bệnh nhân có yếu tố nguy cơ có các tác dụng không 

mong muốn của thuốc KVKS (NSAIDs) [bệnh nhân già yếu, tiền sử (tiền căn) bị 

bệnh lý dạ dày…] hoặc điều trị dài ngày, cần theo dõi chức năng thận và bảo vệ dạ 

dày bằng các thuốc ức chế bơm proton  

- Corticosteroids (Prednisolone, Prednisone, Methylprednisolone): 

+ Thường sử dụng ngắn hạn trong lúc chờ đợi các thuốc điều trị cơ bản có hiệu 

lực. 

+ Chỉ định: khi có đợt tiến triển  

+ Thể vừa: 16-32 mg methylprednisolon (hoặc tương đương), uống hàng ngày vào 

8 giờ sáng, sau ăn. 

+ Thể nặng: 40 mg methylprednison TM mỗi ngày. 

+ Thể tiến triển cấp, nặng, đe doạ tính mạng (viêm mạch máu, biểu hiện ngoài 

khớp 

+ nặng): bắt đầu từ 500-1.000mg methylprednisolone truyền TM trong 30-45 

phút/ngày, điều trị 3 ngày liên tục. Sau đó chuyển về liều thông thường. Liệu 

trình này có thể lặp lại mỗi tháng nếu cần. 

+ Sử dụng dài hạn (thường ở những bệnh nhân nặng, phụ thuộc corticoid hoặc có 

+ suy thượng thận do dùng corticoid kéo dài): bắt đầu ở liều uống: 20mg hàng 

ngày, vào 8 giờ sáng. Khi đạt đáp ứng lâm sàng và xét nghiệm, giảm dần liều, 



 
 

 
 

duy trì liều thấp nhất (5 - 8mg hàng ngày hoặc cách ngày) hoặc ngừng (nếu có 

thể) khi điều trị cơ bản có hiệu lực (sau 6-8 tuần)  

2.1.2. Nhóm thuốc điều trị cơ bản bệnh- DMADRs- SAARD's  

Để làm chậm hoặc làm ngừng tiến triển của bệnh, cần điều trị lâu dài và theo 

dõi các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng trong suốt thời gian điều trị). 

Thể mới mắc và thể thông thường: sử dụng các thuốc DMARDs kinh điển 

2.1.2.1. Thuốc chống sốt rét tổng hợp: 

- Chloroquin 250mg/ngày uống buổi tối  hoặc  Hydroxycloroquin 200 mg /ngày 

uống buổi tối. 

- TD phụ:  

+ Chán ăn, nôn, đau thượng vị  

+ Xạm da 

+ Viêm tổ chức lưới ở võng mạc. 

- Cách dùng: Dùng đơn độc hoặc kết hợp với Methotrexat. Kiểm tra mắt 6 tháng/lần 

hoặc trước khi cho. 

2.1.2.2. Methotrexate (MTX) liều thấp 

- Liều: 10 -20 mg mỗi tuần, tiêm bắp hoặc uống.  

- Cách dùng: Thường khởi đầu bằng liều 10 mg/tuần (4 viên 2,5mg/viên), tiêm bắp 

hoặc uống. Liều trung bình 10 đến 15mg mỗi tuần tối đa 20mg/tuần. Nếu uống, 

chia 3 lần, cách nhau 12 giờ. Nếu tiêm bắp: mỗi tuần 1 mũi duy  nhất. Liều MTX 

có thể tăng hoặc giảm tuỳ hiệu quả. có thể tăng liều dần. Dùng kéo dài nếu có hiệu 

quả và dụng nạp tốt. Hiệu quả sau 1-2 tháng. Khi đã đạt hiệu quả, có thể giảm liều 

các thuốc kết hợp: lần lượt giảm Corticoid, CVKS, thuốc giảm đau giảm cuối cùng. 

Duy trì suốt đời nếu có hiệu quả và không có tác dụng phụ. Nếu không có hiệu quả 

nên đổi các thuốc khác trong nhóm. 

- Thường kết hợp thuốc chống sốt rét tổng hợp và Methotrexate (MTX) liều nhỏ 

- Các xét nghiệm cần tiến hành trước khi cho thuốc và kiểm tra trong thời gian dùng 

thuốc (Xét nghiệm 1 tuần/lần):  

+ Công thức máu: Ngừng thuốc khi số lượng bạch cầu dưới 2000/mm3 



 
 

 
 

+ Men gan, chức năng gan (Tỉ lệ Prothrombin và Albumin huyết thanh) 

+ Creatinin. 

+ Chức năng hô hấp 

+ Nếu phụ nữ ở tuổi sinh đẻ, phải có biện pháp tránh thai hữu hiệu. Ngừng thuốc 

trước 2 tháng nếu muốn sinh đẻ 

2.1.2.3. Sulfasalazin  

- Khởi đầu 500 mg/ngày, tăng mỗi 500 mg mỗi tuần, duy trì ở 

liều 1.000 mg x 2 lần mỗi ngày.  

- Kết hợp: methotrexat với sulfasalazin hoặc hydroxychloroquine nếu đơn trị liệu 

không hiệu quả.  

- Kết hợp: methotrexat, sulfasalazin và hydroxychloroquine nếu kết hợp trên không 

hiệu quả 

Thể nặng, kháng trị với các DMARDs kinh điển (không có đáp ứng sau 6 tháng) cần 

kết hợp với các thuốc sinh học (các DMARDs sinh học). 

- Trước khi chỉ định các thuốc sinh học, cần làm các xét nghiệm để sàng lọc lao, 

viêm gan, các xét nghiệm chức năng gan thận và đánh giá mức độ hoạt động bệnh 

(máu lắng hoặc CRP, DAS 28, HAQ). 

- Kết hợp methotrexate và thuốc kháng Interleukin 6 (tocilizumab): Methotrexat 10 

- 15 mg mỗi tuần + tocilizumab 4 - 8mg/kg cân nặng, tương đương 200 - 400mg 

truyền TM mỗi tháng một lần. 

- Hoặc kết hợp methotrexate và một trong bốn loại thuốc kháng TNF α sau: 

+ Methotrexat 10-15 mg mỗi tuần + etanercept 50mg tiêm dưới da mỗi tuần một 

lần. 

+ Methotrexat 10-15mg mỗi tuần + infliximab truyền TM 2-3mg/kg mỗi 4 - 8 

tuần. 

+ Methotrexat 10-15mg mỗi tuần + adalimumab 40mg tiêm dưới da 2 tuần một 

lần. 

+ Methotrexat 10-15mg mỗi tuần + golimumab 50mg mỗi tháng 1 lần - tiêm dưới 

da. 



 
 

 
 

Hoặc kết hợp methotrexate và thuốc kháng lympho B (rituximab): 

+ Methotrexat 10 - 15 mg mỗi tuần + rituximab truyền TM 500 – 1000mg x 2 lần, 

cách 2 tuần, có thể nhắc lại một hoặc hai liệu trình mỗi năm. 

Sau 3 – 6 tháng điều trị, nếu thuốc sinh học thứ nhất không hiệu quả, có thể xem 

xét thuốc sinh học thứ hai, tương tự như vậy, có thể xem xét thuốc sinh học thứ ba 

khi sau 3 – 6 tháng, thuốc sinh học thứ hai không hiệu quả. 

2.1.2.4. Các thuốc hiện vẫn còn sử dụng, song ít được chỉ định 

- Muối vàng:  

+ Thuốc tiêm: Liều 100mg/tuần, cho đến khi đạt tổng liều là 1,2 đến 1,5g thì 

ngừng. 

+ Liều duy trì: 1 mũi 50-100mg/15 ngày, sau đó 1 mũi/tuần, rồi 1 mũi/1      tháng. 

+ Thuốc uống : Ridauran (Auranofine). 

+ Liều duy nhất: 2 viên/ngày (Viên 3mg). Dùng trong trường hợp duy trì. 

- Sulfasalazine (Salazopyrine): 

+ Liều 2-3g/ngày. 

+ Tác dụng phụ: Rối loạn tiêu hoá, ban ngoài da, loét miệng. 

- D-penicillamine (Trolovol) 

+ Cơ chế tác dụng chưa biết rõ. Hiện nay được chỉ định với xơ cứng bì. 

+ Liều:  1 viên 300mg/ ngày x 1 tháng  

2 viên/ngày x 2- 3 tháng.  

+ Tác dụng phụ: Rối loạn tiêu hoá, chán ăn, đau thượng vị ban ngoài da, bọng 

nước, loét miệng, Proteinniệu, hội chứng thận hư, viêm giáp trạng, giảm tiểu 

cầu, bạch cầu, huyết tán, hội chứng dạng Lupus. 

2.1.2.5. Một số thuốc độc tế bào 

Ít dùng: 

- Cyclophosphamide: Liều 100- 150mg/ngày 

- Azathioprine: Liều 2- 2,5mg/kg/ngày. 

- Cyclosporine A: Liều: 1-2,5mg/kg/ ngày  

Cách dùng: Dùng đơn độc hoặc kết hợp với  Methotrexat. 



 
 

 
 

3. Điều trị tại chỗ 

- Tiêm Cortisone tại khớp; tối đa 02 lần tại mỗi khớp cách nhau 07 ngày 

- Cắt bỏ màng hoạt dịch bằng phương pháp ngoại khoa: Mổ mở hoặc cắt dưới nội 

soi. 

- Cắt bỏ màng hoạt dịch bằng cách dùng hoá chất: Tiêm Acid Osmic nội khớp. 

4. Các điều trị phối hợp khác 

4.1. Các biện pháp hỗ trợ 

- Tập luyện, hướng dẫn vận động chống co rút gân, dính khớp, teo cơ. 

- Trong đợt viêm cấp: để khớp nghỉ ở tư thế cơ năng, tránh kê, độn tại khớp. Khuyến 

khích tập ngay khi triệu chứng viêm thuyên giảm, tăng dần, tập nhiều lần trong 

ngày, cả chủ động và thụ động theo đúng chức năng sinh lý của khớp. 

- Phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, tắm suối khoáng, phẫu thuật chỉnh hình (cắt 

xương sửa trục, thay khớp nhân tạo khi có chỉ định). 

4.2. Phòng ngừa và điều trị các biến chứng của điều trị, các bệnh kèm theo 

- Viêm, loét dạ dày tá tràng: cần chủ động phát hiện và điều trị vì trên 80% bệnh 

nhân không có triệu chứng lâm sàng. 

- Phòng ngừa (khi có các yếu tố nguy cơ) và điều trị bằng thuốc ức chế bơm proton, 

kèm thuốc điều trị Helicobacter Pylori (nếu có nhiễm HP). 

- Khi sử dụng cortisteroid bất cứ liều nào trên 01 tháng, cần bổ xung calci, vitamin 

D để phòng ngừa loãng xương. Nếu bệnh nhân có nguy cơ loãng xương cao có thể 

sử dụng bisphosphonates. Khi đã có loãng xương, tùy theo mức độ loãng xương, 

tuổi, giới và điều kiện cụ thể của người bệnh mà lựa chọn các thuốc phù hợp 

(thường là bisphosphonate). 

- Thiếu máu: acid folic, sắt, vitamin B12… 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG [1] 

- Bệnh nhân phải được điều trị lâu dài và theo dõi trong suốt quá trình điều trị. 

- Xét nghiệm định kỳ: tế bào máu ngoại vi, tốc độ máu lắng, protein phản ứng C 

(CRP), Creatinine, SGOT, SGPT 2 tuần một lần trong một tháng đầu, hàng tháng 



 
 

 
 

trong 3 tháng tiếp theo, sau đó có thể 3 tháng một lần, tùy theo đáp ứng của người 

bệnh. 

- Xét nghiệm máu cấp, chụp XQ phổi … khi cần, tùy theo diễn biến của bệnh. 

- Sinh thiết gan khi có nghi ngờ tổn thương gan (enzym gan tăng > 3 lần trong 3 lần 

xét nghiệm liên tiếp). Trường hợp enzym gan tăng gấp đôi và kéo dài nên ngừng 

Methotrexat. 

- Tiên lượng nặng khi: tổn thương viêm nhiều khớp, bệnh nhân nữ, yếu tố dạng thấp 

RF và /hoặc Anti-CCP (+) tỷ giá cao, có các biểu hiện ngoài khớp, HLADR4 (+), 

hoạt tính của bệnh (thông qua các chỉ số: DAS 28, VS, CRP, HAQ… Với những 

trường hợp này cần điều trị tích cực ngay từ đầu và xem xét việc dùng các 

DMARDs sinh học sớm. 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Không có biện pháp phòng bệnh đặc hiệu, các can thiệp phòng ngừa chủ động đối 

với VKDT là những biện pháp chung nhằm nâng cao sức khoẻ, thể trạng bao gồm 

ăn uống, tập luyện và làm việc, tránh căng thẳng. 

- Phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý nhiễm trùng, tình trạng rối loạn miễn dịch.  

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Đợt tiến triển mức độ trung bình trở lên (sốt, máu lắng tăng, ung đau nóng đỏ các 

khớp …) với mức độ hoạt động bệnh theo thang điểm CDAI > 10; DAS 28 (CRP) 

≥ 3,2 hoặc các thang điểm tương đương (SDAI; chỉ số Ritche)… 

- Biến chứng của bệnh hoặc thuốc điều trị: loãng xương, hội chứng Cushing, suy 

thượng thận cấp, nhiễm khuẩn khớp, hạ bạch cầu, viêm gan, bệnh võng mạc do sử 

dụng Hydro cloroquin… 

VIII.TIÊU CHUẨN XUẤT VIỆN 

- Bệnh nhân đỡ đau các khớp, sung, nóng giảm 

- Không có các biến chứng cấp tính hoặc điều trị ổn định các biến chứng cấp tính 

của bệnh cũng như thuốc điều trị: nhiễm khuẩn khớp,viêm dạ dày, tăng đường máu, 

tăng men gan, giảm bạch cầu, nhiễm khuẩn, rối loạn điện giải ... 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

Stt Mã bệnh Tên bệnh 

1 M05.3 + Viêm khớp dạng thấp có tổn thương các tạng liên quan 

2 M05.8 Viêm khớp dạng thấp huyết thanh dương tính khác 

4 M05.9 Viêm khớp dạng thấp huyết thanh dương tính không đặc hiệu 

6 M06.0 Viêm khớp dạng thấp huyết thanh âm tính 

7 M06.8 Viêm khớp dạng thấp đặc hiệu khác 

8 M06.9 Viêm khớp dạng thấp không đặc hiệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

BỆNH GÚT 

 

I. KHÁI NIỆM [1] 

Bệnh gút là bệnh viêm khớp do vi tinh thể, đặc trưng bởi những đợt viêm khớp 

cấp tái phát, có lắng đọng tinh thể muối urat natri trong các mô, gây ra do tăng acid 

uric trong máu. Đây là bệnh do rối loạn chuyển hóa nhân purin, thuộc nhóm bệnh rối 

loạn chuyển hóa. 

II. NGUYÊN NHÂN [1] 

Chia làm hai loại: gút nguyên phát (đa số các trường hợp) và gút thứ phát. 

1. Nguyên phát 

Chưa rõ nguyên nhân, chế độ ăn thực phẩm có chứa nhiều purin như: gan, thận, 

tôm, cua, lòng đỏ trứng, nấm… được xem là làm nặng thêm bệnh. Gặp 95% ở nam 

giới, độ tuổi thường gặp là 30-60 tuổi.  

2. Thứ phát  

Một số hiếm do các rối loạn về gen (nguyên nhân di truyền). Ngoài ra có thể do 

tăng sản xuất acid uric hoặc giảm đào thải acid uric hoặc cả hai, cụ thể: 

- Suy thận nói riêng và các bệnh lý làm giảm độ thanh lọc acid uric của cầu thận nói 

chung.  

- Các bệnh về máu: bệnh bạch cầu cấp.  

- Dùng thuốc lợi tiểu như Furosemid, Thiazid, Acetazolamid…  

- Sử dụng các thuốc ức chế tế bào để điều trị các bệnh ác tính; thuốc chống lao 

(ethambutol, pyrazinamid)… Các yếu tố nguy cơ của bệnh là tăng huyết áp, béo 

phì và hội chứng chuyển hóa, tăng insulin máu và sự đề kháng insulin, uống nhiều 

rượu  

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Lâm sàng [1] 

Cơn gút cấp tính đầu tiên thường xuất hiện ở lứa tuổi 35 - 55, ít khi trước 25 

hoặc sau 65 tuổi. Ở nữ ít xảy ra trước tuổi mãn kinh, ở nam mắc ở tuổi càng trẻ thì 



 
 

 
 

bệnh càng nặng. Điều kiện thuận lợi: nhiều khi không rõ nhưng có thể xảy ra sau bữa 

ăn có nhiều thịt (nhất là loại thịt có nhiều purin), rượu, sau xúc cảm mạnh, sau chấn 

thương kể cả vi chấn thương (đi giày chật), sau nhiễm khuẩn, dùng các thuốc lợi tiểu 

như thiazid...  

1.1. Cơn gút cấp 

- Xuất hiện đột ngột ban đêm, bệnh nhân thức dậy vì đau ở khớp, thường là khớp 

bàn - ngón chân cái (60 - 70% ): khớp sưng to, đỏ, phù nề, căng bóng, nóng, đau 

dữ dội và ngày càng tăng, va chạm nhẹ cũng rất đau, thay đổi thứ tự: bàn chân, cổ 

chân, gối, bàn tay, cổ tay, khuỷu, hiếm thấy ở khớp háng, vai, cột sống. Lúc đầu 

chỉ viêm một khớp sau đó có thể viêm nhiều khớp. 

- Ngoài khớp ra, túi thanh dịch, gân, bao khớp cũng có thể bị thương tổn.  

- Các dấu hiệu viêm có thể kéo dài nhiều ngày, thường từ 5-7 ngày rồi các dấu hiệu 

viêm giảm dần: đỡ đau, đỡ nề, bớt đỏ. Hết cơn, khớp trở lại hoàn toàn bình thường. 

- Trong cơn gút cấp có thể có sốt vừa hoặc nhẹ, tăng tốc độ lắng hồng cầu, dịch khớp 

(chỉ làm được ở khớp gối) thấy bạch cầu 5000/mm3 , đa số là loại đa nhân, dưới 

kính hiển vi thấy nhiều tinh thể urat.  

- Cơn gút cấp dễ tái phát, khoảng cách có thể gần nhưng cũng có thể rất xa, có khi 

>10 năm.  

- Bên cạnh thể điển hình, cũng có thể tối cấp với khớp viêm sưng tấy dữ dội, bệnh 

nhân đau nhiều nhưng cũng có thể gặp thể nhẹ, kín đáo, đau ít dễ bị bỏ qua.  

1.2. Lắng đọng urat 

Lắng đọng urat làm cho hình thành các tôphi dưới da và gây nên bệnh khớp mạn 

tính do urat. 

- Tôphi: thường biểu hiện chậm, hàng chục năm sau cơn gút đầu tiên nhưng cũng có 

khi sớm hơn. Khi đã xuất hiện thì dễ tăng số lượng và khối lượng và có thể loét. 

Tôphi thường thấy trên sụn vành tai rồi đến khuỷu tay, ngón chân cái, gót chân, 

mu bàn chân, gân Achille. 

- Bệnh khớp do urat: xuất hiện chậm. Khớp bị cứng, đau khi vận động và làm hạn 

chế vận động, khớp có thể sưng to vừa phải, không đối xứng, cũng có thể có tôphi 



 
 

 
 

kèm theo. Trên Xquang thấy hẹp khớp, hình ảnh khuyết xương hình hốc ở đầu 

xương. 

1.3. Biểu hiện về thận 

Urat lắng đọng rải rác ở tổ chức kẽ thận, bể thận, niệu quản.  

- Sỏi thận: 10 - 20% các trường hợp gút, điều kiện thuận lợi là pH nước tiểu quá 

toan, nồng độ acid uric cao. Sỏi urat thường nhỏ và không cản quang.  

- Tổn thương thận: lúc đầu chỉ có protein niệu, có thể có kèm theo hồng cầu, bạch 

cầu vi thể, dần dần diễn tiến đến suy thận. Suy thận thường gặp ở thể có tôphi, tiến 

triển chậm và là nguyên nhân gây tử vong.  

2. Cận lâm sàng [1] 

- Acid uric máu tăng > 420 µmol/l, tuy nhiên khoảng 40% bệnh nhân có cơn gút cấp 

nhưng acid uric máu bình thường 

- Định lượng acid uric niệu 24 giờ: để xác định tăng bài tiết (> 600mg/24h) hay giảm 

thải tương đối (< 600mg/24h). Nếu acid uric niệu tăng dễ gây sỏi thận và không 

được chỉ định nhóm thuốc tăng đào thải acid uric.  

- Xét nghiệm dịch khớp: quan trọng nhất là tìm thấy tinh thể urat trong dịch khớp. 

Dịch khớp viêm giàu tế bào (> 2000 tb/mm3 ), chủ yếu là bạch cầu đa nhân trung 

tính. 

- Các xét nghiệm khác: tốc độ lắng máu tăng, CRP bình thường hoặc tăng...  

- Xquang khớp: giai đoạn đầu bình thường, nếu muộn có thể thấy các khuyết xương 

hình hốc ở đầu xương, hẹp khe khớp, gai xương  

3. Chẩn đoán xác định (có thể áp dụng một trong các tiêu chuẩn sau) [1], [2] 

3.1. Tiêu chuẩn Bennet và Wood (1968) 

Độ nhạy 70%, độ đặc hiệu 82,7% Tiêu chuẩn Bennet và Wood (1968) được áp 

dụng rộng rãi nhất ở Việt Nam do dễ nhớ và phù hợp với điều kiện thiếu xét nghiệm.  

- Hoặc tìm thấy tinh thể natri urat trong dịch khớp hay trong các hạt tôphi (a) 

- Hoặc tối thiểu có hai trong các yếu tố sau đây (b): 

+ Tiền sử hoặc hiện tại có tối thiểu hai đợt sưng đau của một khớp với tính chất 

khởi phát đột ngột, đau dữ dội, và khỏi hoàn toàn trong vòng 2 tuần.  



 
 

 
 

+ Tiền sử hoặc hiện tại có sưng đau khớp bàn ngón chân cái với các tính chất như 

trên.  

+ Có hạt tôphi.  

+ Đáp ứng tốt với colchicin (giảm viêm, giảm đau trong 48 giờ) trong tiền sử hoặc 

hiện tại.  

Chẩn đoán xác định khi có tiêu chuẩn a hoặc 2 yếu tố của tiêu chuẩn b.  

3.2. Theo tiêu chuẩn của ILAR và Omeract năm 2000 

Độ nhạy 70%, đặc hiệu 78,8%.  

- Có tinh thể urat đặc trưng trong dịch khớp, và / hoặc:  

- Hạt tôphi được chứng minh có chứa tinh thể urat bằng phương pháp hóa học hoặc 

kính hiển vi phân cực, và / hoặc: 

- Có 6 trong số 12 biểu hiện lâm sàng, xét nghiệm và Xquang sau:  

+ Viêm tiến triển tối đa trong vòng một ngày.  

+ Có hơn một cơn viêm khớp cấp.  

+ Viêm khớp ở một khớp.  

+ Đỏ vùng khớp.  

+ Sưng, đau khớp bàn ngón chân I.  

+ Viêm khớp bàn ngón chân I ở một bên.  

+ Viêm khớp cổ chân một bên.  

+ Tôphi nhìn thấy được.  

+ Tăng acid uric máu (nam ≥ 420 µmol/l, nữ ≥ 360µmol/l).  

+ Sưng đau khớp không đối xứng.  

+ Nang dưới vỏ xương, không có hình khuyết xương trên Xquang.  

+ Cấy vi khuẩn âm tính. 

3.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán gout (gút) theo ACR/EULAR 2015 [2] 

Chẩn đoán xác định khi tìm thấy tinh thể urat trong dịch khớp hay trong các hạt 

tô phi (tiêu chuẩn vàng) hoặc đạt tổng cộng 8/23 điểm. 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

Hình 1: Tiêu chí về chẩn đoán hình ảnh được áp dụng trong tiêu chuẩn chẩn đoán 

gút theo ACR/EULAR 2015:  

A. Hình ảnh đường đôi: được tạo bởi hai đường lượn song song: đường tăng âm 

(sáng) không đều, mỏng (là hình ảnh thu được do các vi tinh thể urat lắng đọng trên 

sụn khớp) và đường viền của vỏ xương (tăng âm- sáng). Giữa hai đường này là sụn 

khớp hyaline biểu hiện bởi một đường trống âm (màu đen).  

B. Hình ảnh hạt tô phi trên phim chụp DECT (dual energy computed tomography: 

chụp cắt lớp vi tính năng lượng kép) scanner: bắt màu urat đặc biệt (trái: hạt tô phi ở 

cạnh khớp bàn 1 và 5. Phải: tại gân Achilles.  

C: hình khuyết xương trên phim X quang quy ước khớp bàn ngón chân I  

 



 
 

 
 

Hình 2. Hình ảnh hạt tô phi trên phim chụp DECT (dual energy computed 

tomography: chụp cắt lớp vi tính năng lượng kép): bắt màu urat đặc biệt. 

  

3.4. Phân loại 

- Bệnh gút cấp tính.  

- Bệnh gút mạn tính.  

- Thời gian ổn định giữa các cơn gút cấp. 

3.5. Chẩn đoán phân biệt  

- Viêm khớp do lắng đọng các tinh thể khác (pyrophosphat calci dihydrat) hay bệnh 

giả gút. 

- Viêm khớp nhiễm khuẩn.  

- Viêm khớp dạng thấp. 

- Viêm khớp phản ứng.  

- Bệnh lí khác: viêm mô tế bào, bệnh mạch máu ngoại biên  

IV. ĐIỀU TRỊ [1], [2], [3] 

1. Nguyên tắc chung  

- Điều trị viêm khớp trong cơn gút cấp. 

- Dự phòng tái phát cơn gút, dự phòng lắng đọng urat trong các tổ chức và dự phòng 

biến chứng thông qua điều trị hội chứng tăng acid uric máu với mục tiêu kiểm soát 

acid uric máu dưới 360 µmol/l (60 mg/l) với gút chưa có hạt tô phi và dưới 320 

µmol/l (50 mg/l) khi gút có hạt tô phi. 

- Tầm soát một cách có hệ thống và điều trị các bệnh lý kèm theo và các yếu tố nguy 

cơ tim mạch, bao gồm suy thận, bệnh mạch vành, suy tim, đột quỵ, bệnh động 

mạch ngoại biên, béo phì, tăng lipid máu, tăng huyết áp, tiểu đường và hút thuốc. 

2. Điều trị cụ thể  

2.1. Chế độ ăn uống - sinh hoạt 

- Tránh các chất có nhiều purin như tạng động vật, thịt, cá, tôm, cua…. Có thể ăn 

trứng, hoa quả. Ăn thịt không quá 150g/24 giờ.  

- Không uống rượu, cần giảm cân, tập luyện thể dục thường xuyên…  

https://thaythuocvietnam.vn/thuvien/chan-doan-va-xu-tri-dot-quy/
https://thaythuocvietnam.vn/thuvien/chan-doan-va-dieu-tri-tang-huyet-ap/
https://thaythuocvietnam.vn/thuvien/phac-dai-thao-duong/


 
 

 
 

- Uống nhiều nước, khoảng 2-4lít/24 giờ, đặc biệt là các loại nước khoáng có kiềm 

hoặc nước kiềm 14‰. Điều này sẽ làm tăng lượng nước tiểu trong 24 giờ, giúp hạn 

chế tối đa sự lắng đọng urat trong đường tiết niệu. 

- Tránh các thuốc làm tăng acid uric máu, tránh các yếu tố làm khởi phát cơn gút 

cấp như stress, chấn thương. 

2.2. Điều trị nội khoa  

2.2.1. Thuốc chống viêm 

- Colchicin: Với mục đích chống viêm, giảm đau trong cơn gút cấp hoặc đợt cấp của 

gút mạn tính: theo quan điểm mới colchicin không nên sử dụng liều cao vì có tác 

dụng không mong muốn. Nên sử dụng liều 1mg/ngày, nhưng cần dùng càng sớm 

càng tốt (trong vòng 24 giờ đầu khởi phát cơn gút).Có thể sử dụng 1mg x 2 lần/ngày 

hoặc 0.6mg x 3 lần/ngày sau đó duy trì 1mg/ngày đến khi hết đau hoàn toàn. Phối 

hợp với một thuốc nhóm chống viêm không steroid (nếu không có chống chỉ định 

của thuốc này) để đạt hiệu quả cắt cơn gút. Trường hợp bệnh nhân có chống chỉ 

định với chống viêm không steroid, colchicin dùng với kháng viêm steroid liều 

thấp. 

- Thuốc kháng viêm không steroid:  Có thể dùng một trong các thuốc sau: 

Indometacin, Naproxen, Ibuprofen, Ketoprofen, Piroxicam, Diclofena, các nhóm 

thuốc ức chế chọn lọc COX-2 (meloxicam, celecoxib, etoricoxib...). Lưu ý các 

chống chỉ định của thuốc này (viêm loét dạ dày tá tràng, suy thận…). Có thể dùng 

đơn độc hoặc kết hợp với colchicin.  

+ Celecoxib (Cebrex): 200mg, uống 1 đến 2 lần mỗi ngày. 

+ Hoặc Meloxicam (Mobic) : 15 mg tiêm (chích) bắp hoặc uống ngày một lần. 

+ Hoặc Etoricoxib (Arcoxia): 60 - 90 mg, ngày uống một lần. 

+ Các thuốc kháng viêm ức chế không chọn lọc: 

+ Diclofenac (Voltaren): uống hoặc tiêm bắp: 75mg x 2 lần/ngày trong 3 - 7 ngày. 

Sau đó uống: 50 mg x 2 - 3 lần/ ngày trong 4 - 6 tuần. 

+ Brexin (piroxicam + cyclodextrin) 20mg uống hàng ngày. 

+ Hoặc các thuốc kháng viêm không steroid khác (liều tương đương). 



 
 

 
 

Lưu ý: khi dùng cho các bệnh nhân có yếu tố nguy cơ có các tác dụng không mong 

muốn của thuốc KVKS (NSAIDs) [bệnh nhân già yếu, tiền sử (tiền căn) bị bệnh lý 

dạ dày…] hoặc điều trị dài ngày, cần theo dõi chức năng thận và bảo vệ dạ dày bằng 

các thuốc ức chế bơm proton. 

- Corticoid : Corticoid đường toàn thân được chỉ định khi các thuốc trên không hiệu 

quả hoặc có chống chỉ định, cần rất hạn chế và dùng ngắn ngày. Sử dụng liều tương 

đương 30 – 50mg/ngày presnisolon (tương ứng 24mg – 40 mg Methypresnisolon) 

trong 3 - 5 ngày sau đó giảm dần liều nếu có đáp ứng và có thể ngưng sau 10 – 14 

ngày. Đường tại chỗ (tiêm corticoid trực tiếp vào khớp viêm) phải được thực hiện 

bởi thầy thuốc chuyên khoa cơ xương khớp sau khi loại trừ viêm khớp nhiễm khuẩn 

sử dụng trong các khớp vừa, khớp lớn.  

+ Thuốc Diprospan (5mg/ml, 2mg/ml) Tiêm nội khớp liều lượng 0.5ml/khớp nhỏ 

hoặc 1ml/1 khớp lớn; nhỡ. 1 lần tiêm không quá 3 khớp; không tiêm quá 3 

lần/năm 

+ Thuốc Depo –Medrol 40mg: Tiêm nội khớp liều lượng 0.5ml/khớp nhỏ hoặc 

1ml/1 khớp lớn; nhỡ. 1 lần tiêm không quá 3 khớp; không tiêm quá 3 lần/năm 

2.2.2. Thuốc giảm acid uric máu  

- Chỉ định chắc chắn khi: 

+ Có ≥ 2 cơn gút cấp/năm 

+ Có hạt tô phi 

+ Bệnh khớp urate và/hoặc sỏi thận 

- Chỉ định ở cơn đầu tiên khi: 

+ Dưới 40 tuổi 

+ Acid Uric > 8mg/dL 

+ Có bệnh kèm theo: THA, suy thận, suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ 

2.2.3. Nhóm thuốc ức chế tổng hợp acid uric 

- Allopurinol:  

+ Liều lượng hằng ngày dựa vào nồng độ acid uric máu. Liều khởi đầu: 

Allopurinol 100mg/ngày trong vòng 1 tuần, sau đó tăng 100mg/ngày sau mỗi 2 



 
 

 
 

đến 4 tuần. Nồng độ acid uric máu thường trở về bình thường với liều 200-

300mg/ngày. Không nên chỉ định trong trong cơn gút cấp mà nên chỉ định khi 

tình trạng viêm khớp đã thuyên giảm, sau 1-2 tuần sử dụng colchicin. Cần lưu ý 

tác dụng phụ của allopurinol như sốt, nôn, buồn nôn, đau đầu, ban đỏ ở da, dị 

ứng… cần theo dõi sát trong những ngày đầu dùng thuốc, thậm chí sau 1-2 tuần 

dùng thuốc này. Điều chỉnh liều theo mức lọc cầu thận: theo khuyến cáo của 

ACR (hội thấp khớp học Hoa Kỳ) khi CrCl ≥ 30ml/phút/1.73 m2 da liều khởi 

đầu là 50mg có thể tăng đến 300mg tuy nhiên cần theo dõi dấu hiệu nhiễm độc 

(ngứa, phát ban, tăng transamine gan) 

+ FDA khuyến cáo: tùy theo mức lọc cầu thận: 

• Từ 10 đến 20 mL/phút: liều tối đa là 200mg/ngày 

• Từ 3 đến 10 mL/phút: liều tối đa là 100mg/ngày 

• Dưới 3 mL/phút: liều 100mg mỗi hơn 24 giờ 

- Febuxostat 

+ Là một thuốc ức chế chọn lọc enzyme xanthin oxidase, non-purin, được chỉ định 

trong các trường hợp chống chỉ định hoặc không đáp ứng với allopurinol. Cơ 

chế tác động của febuxostat là ức chế chọn lọc xanthin oxidase, là một enzyme 

của quá trình hình thành acid uric. Febuxostat đã được chứng minh là ức chế 

mạnh cả dạng oxy hóa và dạng khử của xanthin oxidase. Ở nồng độ điều trị, 

febuxostat không ức chế các enzym khác tham gia vào sự chuyển hóa purin hoặc 

pyrimidin. 

+ Liều febuxostat được khuyến cáo là 80mg/1 lần/ngày, có thể tăng lên tới 

120mg/1 lần/ngày. Febuxostat được thải trừ qua cả gan và thận. Thận trọng ở 

những bệnh nhân có mức lọc cầu thận < 30mL/phút. 

2.2.4. Nhóm thuốc tăng thải acid uric 

Probenecid (250mg- 3g/ngày), Sunfinpyrazol (100-800mg/ngày), 

Benzbriodaron, Benzbromaron… Chỉ định nhóm này cần xét nghiệm acid uric niệu. 

Chống chỉ định khi acid uric niệu trên 600 mg/24 giờ, suy thận, sỏi thận, người cao 

tuổi, gút mạn có hạt tophi. Đôi khi có thể dùng phối hợp allopurinol với một loại 



 
 

 
 

thuốc tăng đào thải acid uric. Cả hai nhóm thuốc này đều nên chỉ định trong cơn gút 

cấp .  

2.3. Điều trị ngoại khoa  

Phẫu thuật cắt bỏ hạt tôphi được chỉ định trong trường hợp gút kèm biến chứng 

loét, bội nhiễm hạt tôphi hoặc hạt tôphi kích thước lớn, ảnh hưởng đến vận động hoặc 

vì lý do thẩm mỹ. Khi phẫu thuật lưu ý cho dùng colchicin nhằm tránh khởi phát cơn 

gút cấp. Cần kết hợp thuốc hạ acid uric máu. 

V. TIẾN TRIỂN - BIẾN CHỨNG  

- Thông thường có 1 - 2 cơn mỗi năm, khoảng cách các cơn ngắn lại, 10 - 20 năm 

sau cơn đầu tiên, xuất hiện các tophi và bệnh khớp urat làm hạn chế vận động. 

- Có một số thể nhẹ hơn, cơn gút ít xảy ra, không có tophi. Cũng có một số thể nặng 

hơn, xảy ra ở người trẻ < 30 tuổi, cơn gút dày liên tiếp, tophi và bệnh khớp do urat 

xuất hiện sớm. 

- Bệnh nhân có thể tử vong do biến chứng suy thận hoặc tai biến mạch máu 

VI. PHÒNG BỆNH  

- Chế độ sinh hoạt hợp lí, giảm ăn các chất giàu purin, chất béo… 

- Điều trị tốt các bệnh lí gây bệnh gút thứ phát như suy thận, do thuốc, các bệnh lí 

chuyển hóa… 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Gút cấp: xuất hiện đột ngột ban đêm, bệnh nhân thức dậy vì đau ở khớp, thường là 

khớp bàn - ngón chân cái (60 - 70% ): khớp sưng to, đỏ, phù nề, căng bóng, nóng, 

đau dữ dội và ngày càng tăng, va chạm nhẹ cũng rất đau, thay đổi thứ tự: bàn chân, 

cổ chân, gối, bàn tay, cổ tay, khuỷu, hiếm thấy ở khớp háng, vai, cột sống. Lúc đầu 

chỉ viêm một khớp sau đó có thể viêm nhiều khớp, có thể có sốt vừa hoặc nhẹ, tăng 

tốc độ lắng hồng cầu, dịch khớp (chỉ làm được ở khớp gối) thấy bạch cầu 

5000/mm3 

- Đợt cấp gút mạn: đợt sưng nóng đỏ đau nhiều khớp trên nền bệnh nhân có nhiều 

hạt Tophi 



 
 

 
 

- Biến chứng của bệnh hoặc thuốc điều trị: vỡ hạt tophi, nhiễm khuẩn khớp, loãng 

xương, hội chứng Cushing, suy thượng thận cấp, xuất huyết tiêu hóa... 

- Biến chứng suy thận hoặc đợt cấp bệnh thận mạn do Gút. 

VIII. TIÊU CHUẨN XUẤT VIỆN 

- Gút cấp: đỡ sung, đỡ đau, đỡ nóng các khớp 

- Không có các biến chứng của thuốc điều trị như rối loạn tiêu hóa, viêm dạ dày, 

chảy máu tiêu hóa, nhiễm khuẩn khớp … 

- Gút mạn có biến chứng thận: ổn định rối loạn điện giải, hội chứng ure máu cao 

(nếu có) 

- Gút mạn kèm theo rối loạn chuyển hóa khác (rối loạn lipid, đái tháo đường): ổn 

định và đạt mục tiêu các bệnh kèm không có các biến chứng hay tác dụng phụ cấp 

tính của các thuốc điều trị gút và các bệnh kèm theo. 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 M10.0 Bệnh Gút vô căn  

2 M10.1 Bệnh gút do ngộ độc chì  

3 M10.2 Bệnh gút do thuốc  

4 M10.3 Bệnh Gút do thương tổn chức năng thận  

5 M10.4 Bệnh Gút thứ phát khác  

6 M10.9 Bệnh Gút không đặc hiệu  

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

THOÁI HOÁ KHỚP GỐI 

 

 

I. KHÁI NIỆM [1] 

- Thoái hoá khớp gối là hậu quả của quá trình cơ học và sinh học làm mất cân bằng 

giữa tổng hợp và huỷ hoaị của sụn và xương dưới sụn. Sự mất cân bằng này có thể 

được bắt đầu bởi nhiều yếu tố: Di truyền, phát triển, chuyển hoá và chấn thương, 

biểu hiện cuối cùng của thoái hóa khớp là các thay đổi hình thái, sinh hoá, phân tử 

và cơ sinh học của tế bào và chất cơ bản của sụn dẫn đến nhuyễn hoá, nứt loét và 

mất sụn khớp, xơ hoá xương dưới sụn, tạo gai xương và hốc xương dưới sụn. 

- Bệnh thường gặp ở nữ giới, chiếm 80% trường hợp thoái hóa khớp gối. 

II. NGUYÊN NHÂN [2] 

Theo nguyên nhân chia hai loại thoái hóa khớp nguyên phát và thứ phát  

1. Thoái hóa khớp nguyên phát 

Là nguyên nhân chính, xuất hiện muộn, thường ở người sau 60 tuổi, có thể ở 

một hoặc nhiều khớp, tiến triển chậm. Ngoài ra, yếu tố di truyền, yếu tố nội tiết và 

chuyển hóa(mãn kinh, đái tháo đường...) có thể gia tăng tình trạng thoái hóa. 

2. Thoái hóa khớp thứ phát 

Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, nguyên nhân có thể do sau các chấn thương, khiến trục 

khớp thay đổi(gãy xương khớp, can lệch ...); các bất thường trục khớp gối bẩm sinh: 

khớp gối quay ra ngoài, khớp gối quay vào trong, khớp gối quá duỗi hoặc sau các tổn 

thương viêm khác tại khớp gối( viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp, lao 

khớp, viêm mủ, bệnh gút, chảy máu trong khớp- bệnh Hemophilie...)  

III. CHẨN ĐOÁN [1] 

1. Chẩn đoán xác định 

Bệnh thường gặp ở nữ, chiếm 80% trường hợp.  

Áp dụng tiêu chuẩn chẩn đoán của Hội thấp khớp học Mỹ-ACR (American College 

of Rheumatology), 1991 



 
 

 
 

- Có gai xương ở rìa khớp (Trên X quang) 

- Dịch khớp là dịch thoái hoá 

- Tuổi trên 38  

- Cứng khớp dưới 30 phút 

- Có dấu hiệu lục khục khi cử động khớp 

Chẩn đoán xác định khi có yếu tố 1,2,3,4 hoặc 1,2,5 hoặc 1,4,5. 

- Các dấu hiệu khác: 

+ Tràn dịch khớp: Đôi khi thấy ở khớp gối, do phản ứng viêm của màng hoạt dịch. 

+ Biến dạng: Do xuất hiện các gai xương, do lệch trục khớp hoặc thoát vị màng 

hoạt dịch. 

- Các phương pháp thăm dò hình ảnh chẩn đoán: 

+ X quang qui ước: Tiêu chuẩn chẩn đoán thoái hoá khớp của Kellgren và 

Lawrence 

• Giai đoạn 1: Gai xương nhỏ hoặc nghi ngờ có gai xương 

• Giai đoạn 2: Mọc gai xương rõ 

• Giai đoạn 3: Hẹp khe khớp vừa 

• Giai đoạn 4: Hẹp khe khớp nhiều kèm xơ xương dưới sụn 

+ Siêu âm khớp: Đánh giá tình trạng hẹp khe khớp, gai xương, tràn dịch khớp, đo 

độ dày sụn khớp, màng hoạt dịch khớp, phát hiện các mảnh sụn thoái hóa bong 

vào trong ổ khớp. 

+ Chụp cộng hưởng từ (MRI)): Phương pháp này có thể quan sát được hình ảnh 

khớp một cách đầy đủ trong không gian 3 chiều, phát hiện được các tổn thương 

sụn khớp, dây chằng, màng hoạt dịch. 

+ Nội soi khớp: Phương pháp nội soi khớp quan sát trực tiếp được các tổn thương 

thoái hoá của sụn khớp ở các mức độ khác nhau (Theo Outbright chia 4 độ), qua 

nội soi khớp kết hợp sinh thiết màng hoạt dịch để làm xét nghiệm tế bào chẩn 

đoán phân biệt với các bệnh lý khớp khác. 

- Có thể sử dụng các xét nghiệm sau để phục vụ chẩn đoán phân biệt, điều trị: 

+ Công thức máu: thường bình thường, không có thiểu máu 



 
 

 
 

+ Máu lắng: bình thường; CRP( hoặc CRP hs) phản ứng bình thường. 

+ Dịch khớp: Đếm tế bào dịch khớp <1000 tế bào/1mm3; và cần phải XN 

Mycobacterium Tuberculosis PCR; Vi khuẩn nuôi cấy định danh tự động dịch 

khớp. 

+ Đông máu, HbsAg, HCV, HIV nếu bệnh nhân có chỉ định hút dịch và tiêm khớp 

để tránh biến chứng chảy máu do rối loạn đông máu khi làm thủ thuật. 

+ Xét nghiệm chức năng gan, chức năng thận để lựa chọn thuốc và liều dùng thuốc 

cho bệnh nhân tránh tác dụng phụ của thuốc; XN acid uric, RF, Anti CCP... để 

chẩn đoán phân biệt. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

Viêm khớp dạng thấp: Chẩn đoán phân biệt khi chỉ tổn thương tại khớp gối, đặc 

biệt khi chỉ biểu hiện một khớp : Tình trạng viêm tại khớp và các biểu hiện viêm sinh 

học rõ (Tốc độ máu lắng tăng, CRP tăng…) và có thể có yếu tố dạng thấp dương tính. 

Thường được chẩn đoán qua nội soi và sinh thiết màng hoạt dịch. 

VI. ĐIỀU TRỊ [3] 

1. Hướng điều trị 

- Giảm đau trong các đợt tiến triển. 

- Phục hồi chức năng vận động của khớp, hạn chế và ngăn ngừa biến dạng khớp. 

- Tránh các tác dụng không mong muốn của thuốc, lưu ý tương tác thuốc và các 

bệnh kết hợp ở người cao tuổi. 

- Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Vật lý trị liệu 

Nhiệt điều trị: Các phương pháp siêu âm, hồng ngoại, chườm nóng, liệu 

pháp suối khoáng, bùn có hiệu quả cao. 

2.2. Điều trị nội khoa 

2.2.1. Thuốc điều trị triệu chứng tác dụng nhanh 

Chỉ định khi có đau khớp: 



 
 

 
 

- Thuốc giảm đau: Paracetamol(Efferalgan): 1g -2g/ngày. Đôi khi cần chỉ định các 

thuốc giảm đau bậc 2: Paracetamol phối hợp với Tramadol( Ultracet) 1g-2g/ngày 

hoặc Paracetamol phối hợp với Codein 2-3 g/ngày . 

- Thuốc chống viêm không Steroid (NSAIDs) tiêm hoặc uống:  

+ Mobic 15mg/1,5ml  tiêm bắp/ngày x 3- 5 ngày hoặc Voltarel75mg/3ml tiêm 

bắp/ngày x 3- 5 ngày  

+ Etoricoxid(Arcoxia) 30mg- 60mg/ngày; Celecoxib( Celebrex)200mg/ngày;   

Meloxicam( Mobic)7.5mg- 15 mg/ngày 

+ Thuốc chống viêm không Steroid khác : Diclofenac(Voltaren) 50mg-

100mg/ngày, Piroxicam(Feldene, brexin)20mg/ngày... 

- Thuốc bôi ngoài da: Bôi tại khớp đau 2-3 lần/ngày. Các loại Gel như: Voltaren 

Emugel; Cotilam... có tác dụng giảm đau đáng kể và rất ít tác dụng phụ. 

- Đường tiêm nội khớp: Hydrocortison Acetat: Mỗi đợt 2-3 mũi tiêm cách nhau 5-7 

ngày, không vượt quá 4 mũi tiêm mỗi đợt. 

+ Các chế phẩm chậm: Methylprednisolon, Betamethasone Dipropionate tiêm mỗi 

mũi cách nhau một tuần và hai mũi /đợt điều trị; mỗi đợt cách nhau ít nhất 6-8 

tuần. Không tiêm quá 3 đợt 1 năm vì thuốc gây tổn thương sụn khớp nếu dùng 

quá liều. 

+ Acid Hyaluronic (AH) dưới dạng Hyaluronate: Hyalgan20mg X 1 ống/1 tuần x 

5 tuần; Synvisc(Hylane-F20) X 1 ống/1 tuần X 3 tuần; Go-on X 1 ống/1 tuần X 

5 tuần; Regenflex Starter32mgX 1 ống/1 tuần X 3 tuần sau đó 6 tháng nhắc lại; 

Regenflex Starter16mgX 1 ống/1 tuần X 5 tuần sau đó 6 tháng nhắc lại; 

Regenflex Bioplus 75mgX 1 ống/lần sau đó 6 tháng nhắc lại… 

2.2.2. Thuốc điều trị triệu chứng tác dụng chậm (DMARDs) 

Nên chỉ định sớm, kéo dài, khi có đợt đau khớp, kết hợp với các thuốc điều trị 

triệu chứng tác dụng nhanh nêu trên. 

- Glucosamine Sulfate: Viartril-S 1,5g/ngày, Flexsa 1,5g x 1gói / ngày, 

Arthroease1500 mg x 1gói / ngày; Glupain Forte 750mgx 2 gói / ngày... 

- Acid Hyaluronic kết hợp Chondroitin Sulfate: 30ml uống mỗi ngày. 



 
 

 
 

- Thuốc ức chế Interleukin 1: Diacerein(Artrodar) 50mg x 2 viên/ngày. 

- Piascledin 300 mg x 01 viên/ngày 

2.2.3. Cấy ghép tế bào gốc (Stem Cell Transplantation): 

- Từ huyết tương tự thân giàu tiểu cầu (PRP): Lấy máu tĩnh mạch, chống đông, ly 

tâm tách huyết tương sau đó bơm vào khớp gối 6ml- 8ml PRP. 

- Tế bào gốc chiết xuất từ mô mỡ tự thân (Adipose Derived Stemcell-ADSCs): Tách 

tế bào gốc từ mụ mỡ và tách dịch chiết tiểu cầu, thêm dung dịch Adistem và kích 

hoạt tế bào gốc bằng máy, sau đó tiêm 5ml mô mỡ đó. Làm sạch và 5ml dung dịch 

chứa 50-70 triệu tế bào nền vào khớp gối thoái hóa. 

- Tế bào gốc từ nguồn gốc tủy xương tự thân. 

2.3. Điều trị ngoại khoa 

2.3.1. Điều trị dưới nội soi khớp 

- Cắt lọc, bào, rửa khớp. 

- Khoan kích thích tạo xương (Microfrature) 

- Cấy ghép tế bào sụn. 

2.3.2. Phẫu thuật thay khớp nhân tạo 

Được chỉ định ở các thể nặng tiến triển, có giảm nhiều chức năng vận động. 

Thường được áp dụng ở những bệnh nhân trên 60 tuổi.  

V. PHÒNG BỆNH [1] 

- Chống béo phì. 

- Có chế độ vận động thể dục thể thao hợp lý, bảo vệ khớp tránh quá tải. 

- Phát hiện điều trị chỉnh hình sớm các dị tật khớp (Lệch trục khớp, khớp gối vẹo 

trong, vẹo ngoài..). 

VI. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Sưng đau khớp gối, hạn chế vận động 

- Siêu âm khớp gối có dịch 

- MRI khớp gối có tổn thương sụn khớp, dây chằng, màng hoạt dịch   

- Đã điều trị thoái hóa khớp gối ở tuyến dưới không đỡ 



 
 

 
 

- Các bệnh gây thoái hóa khớp gối thứ phát như viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống 

dính khớp, bệnh gút, nhiễm khuẩn khớp...  hoặc biến chứng của thuốc điều trị như 

bệnh lý dạ dày tá tràng ,viêm gan, … 

VII. TIÊU CHUẨN XUẤT VIỆN 

- Khớp gối đỡ sung, đỡ đau trên lâm sàng 

- Bilan viêm cận lâm sàng giảm, đỡ: máu lắng giảm, CRP giảm 

- Siêu âm khớp: mức độ dịch khớp giảm 

- Không có biểu hiện hay triệu chứng của các biến chứng của bệnh hay điều trị như 

nhiễm khuẩn, chảy máu khớp … 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y Tế (2016) “Thoái hóa khớp gối ”, "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh cơ 

xương khớp", Nhà xuất bản Y học tr.134 - 138. 

2. Hồ Phạm Thục Lan (2021), “Thoái hóa khớp”,  "Bệnh học những bệnh cơ xương 

khớp thường gặp ", Nhà xuất bản Đại học Y Dược TP HCM tr.60 - 79. 

3. Nguyễn Mai Hồng (2012), "Chẩn đoán và điều trị những bệnh cơ xương khớp 

thường gặp", Nhà xuất bản Y học tr.35 - 56. 

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

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH 

1 M17 Thoái hóa khớp gối 

2 M17.0 Thoái hóa khớp gối nguyên phát cả 2 bên 

3 M17.1 Thoái hóa khớp gối nguyên phát khác  

4 M17.2 Thoái hóa khớp gối sau chấn thương cả 2 bên 

5 M17.3 Thoái hóa khớp gối sau chấn thương khác  

6 M17.4 Thoái hóa khớp gối thứ phát khác cả 2 bên 

7 M17.5 Thoái hóa khớp gối thứ phát khác 

8 M17.9 Thoái hóa khớp gối không đặc hiệu 

 

  



 
 

 
 

 

THOÁI HOÁ CỘT SỐNG THẮT LƯNG 

 

 

I. KHÁI NIỆM[1] 

Thoái hoá cột sống thắt lưng là bệnh mạn tính tiến triển từ từ tăng dần gây đau, 

hạn chế vận động, biến dạng cột sống thắt lưng mà không có biểu hiện viêm. Tổn 

thương cơ bản là tình trạng thoái hóa sụn khớp và đĩa đệm cột sống phối hợp với 

những thay đổi ở phần xương dưới sụn và màng hoạt dịch. 

II. NGUYÊN NHÂN [1] 

Thoái hóa cột sống là hậu quả của nhiều yếu tố: Tuổi cao, nữ, nghề nghiệp lao 

động nặng, một số yếu tố khác như: Tiền sử chấn thương cột sống, bất thường trục 

chi dưới, tiền sử phẫu thuật cột sống, yếu cơ, di truyền, tư thế lao động… Do tình 

trạng chịu áp lực quá tải lên sụn khớp và đĩa đệm lặp đi lặp lại, kéo dài trong nhiều 

năm dẫn đến sự tổn thương sụn khớp, phần xương dưới sụn, mất tính đàn hồi của đĩa 

đệm, xơ cứng dây chằng bao khớp tạo nên các triệu chứng và biến chứng trong thoái 

hóa cột sống. 

III. CHẨN ĐOÁN [1] 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

- Triệu chứng toàn thân: Không có các triệu chứng toàn thân như: Sốt, gầy sút cân, 

thiếu máu 

- Triệu chứng cơ năng: 

+ Đau cột sống có tính chất cơ học.  

+ Trường hợp hẹp ống sống: Đau dọc đường đi của dây thần kinh tọa. 

- Triệu chứng thực thể: Có thể có biến dạng cột sống: Gù, vẹo. 

1.2. Cận lâm sàng 



 
 

 
 

- Xét nghiệm sinh hóa: Phosphatase kiềm, men gan (GOT, GPT), chức năng thận 

(Ure, creatinin, điện giải đồ, calci). Có thể có tăng mỡ máu, đường máu, rối loạn 

chuyển hóa (thường xuất hiện ở những bệnh nhân có độ tuổi thoái hóa ). 

- Xét nghiệm huyết học: Bilan viêm (có thể tăng nhẹ bạch cầu do phản ứng viêm; 

máu lắng có thể bình thường hoặc tăng so với tuổi).  

- Xét nghiệm vi sinh: CRP hoặc Procalcitonin ( nếu có nghi ngờ nhiễm khuẩn sau 

khi tiêm cạnh khớp). 

- Chẩn đoán hình ảnh: 

+ Xquang thường quy cột sống thắt lưng thẳng, nghiêng, chếch ¾ hai bên 

• Hẹp khe khớp với bờ diện khớp nhẵn 

• Đặc xương dưới sụn 

• Gai xương thân đốt sống 

• Hẹp lỗ liên hợp đốt sống. 

+ Chụp cộng hưởng từ cột sống: Chỉ định trong trường hợp nghi ngờ có thoát vị 

đĩa đệm. 

+ Đo mật độ xương hai vị trí ( cột sống thắt lưng – cổ xương đùi): do thoái hóa cột 

sống thắt lưng ít khi đi một mình, thường kèm với bệnh nhân bị loãng xương. 

2. Chẩn đoán phân biệt [2]  

Trường hợp đau cột sống có biểu hiện viêm (Có dấu hiệu toàn thân như sốt, 

thiếu máu, gầy sút cân, hạch ngoại vi…) cần chẩn đoán phân biệt với: 

- Bệnh lý cột sống huyết thanh âm tính (Đặc biệt viêm cột sống dính khớp): Nam 

giới, trẻ tuổi, đau và hạn chế các động tác của cột sống thắt lưng cùng. Xquang có 

viêm khớp cùng chậu, xét nghiệm tốc độ máu lắng tăng, HLAB27 (+),chụp MRI 

khung chậu có thể phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. 

- Viêm đốt sống đĩa đệm (Do nhiễm khuẩn hoặc do lao): Tính chất đau như kiểu 

viêm, đau liên tục kèm theo có dấu hiệu toàn thân, Xquang có diện khớp hẹp, bờ 

nham nhở không đều, cộng hưởng từ có hình ảnh viêm đĩa đệm đốt sống, xét 

nghiệm bilan viêm dương tính. 



 
 

 
 

- Ung thư di căn xương: Đau mức độ nặng, kiểu viêm, kèm theo dấu hiệu toàn thân, 

Xquang có hủy xương hoặc kết đặc xương, cộng hưởng từ có vai trò quan trọng 

trong chẩn đoán. Có thể làm thêm các xn tìm nguyên nhân nguyên phát 

3. Chẩn đoán thể lâm sàng [2] 

Có thể gặp ở bất kì cột sống thắt lưng đoạn nào, nhưng hay gặp ở L4, L5 và S1 

- Thoái hóa xương - sụn gian đốt sống  

- Thoái hóa biến dạng và gai xương cột sống  

- Thoái hóa mỏm móc 

- Thoái hóa khớp hoạt dịch 

4. Chẩn đoán biến chứng  

- Trượt đốt sống, có thể gây biến dạng cột sống: gây cong, gù, gây mất thẩm mỹ 

- Thoát vị đĩa đêm, gai cột sống 

- Chèn ép tủy sống, thần kinh, có thể gây teo cơ  

IV. ĐIỀU TRỊ [1] 

1. Hướng điều trị 

- Điều trị theo triệu chứng (Thuốc chống viêm, giảm đau, giãn cơ…) kết hợp với các 

thuốc chống thoái hóa tác dụng chậm. 

- Nên phối hợp các biện pháp điều trị nội khoa, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng. 

Trường hợp có chèn ép rễ có thể chỉ định ngoại khoa. 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Vật lý trị liệu 

Tập thể dục, xoa bóp, kéo nắn, chiếu tia hồng ngoại, chườm nóng, liệu pháp suối 

khoáng, bùn nóng, Parafin, tập cơ dựng lưng… 

2.2. Điều trị nội khoa 

2.2.1. Thuốc giảm đau theo bậc thang giảm đau của WHO 

- Bậc 1: Paracetamol (Efferalgan, Tylenol 8 giờ…) 500mg/lần uống 4-6 lần/ngày, 

không quá 4 gam/ngày.  

- Bậc 2: Paracetamol kết hợp với Codein liều 2-4 viên. Ngày hoạc kết hợp với 

Tramadol 2-4 viên/ngày. 



 
 

 
 

- Bậc 3: Opiat và dẫn xuất của Opiate. 

2.2.2. Thuốc chống viêm không Steroid 

Chọn một trong các thuốc sau, tuyệt đối không phối hợp thuốc trong cùng nhóm: 

- Cox 1: 

+ Diclophenac ống tiêm bắp 75mg/ngày trong 2-3 ngày đầu khi bệnh nhân đau 

nhiều, sau đó chuyển sang đường uống (Viên 50mg: 2 viên/ngày chia hai lần, 

viên 75mg: Uống 1 viên/ngày sau ăn no). 

+ Ibuprofen: Dùng đường uống 200 - 400 mg × 3 - 4 lần/ngày, nên uống sau khi 

ăn.  

+ Ketorolac: Dùng đường tiêm bắp. Dưới 65 tuổi: 30 mg mỗi 6 giờ, tối đa 120 

mg/ngày. Trên 65 tuổi, hoặc bệnh nhân suy thận, cân nặng dưới 50 kg: 15 mg 

mỗi 6 giờ, tối đa 60 mg/ngày. 

- Cox 2: 

+ Meloxicam (MOBIC) ống tiêm bắp 15mg/ngày x 3-5 ngày nếu bệnh nhân đau 

nhiều, sau đó chuyển sang đường uống (Viên 7,5mg: 2 viên/ngày sau ăn no). 

+ Piroxicam 20mg tiêm bắp ngày 1 ống trong 3-5 ngày đầu sau đó chuyển sang 

đường uống (Viên 20mg. uống 1 viên/ngày sau ăn no). 

+ Celecoxib (CELEBREX) viêm 200mg liều 1-2 viên/ngày sau ăn no.  

+ Etoricoxib (ARCOXIA 60, 90, 120 MG) tùy cân nặng và mức độ đau. 

+ Hoặc các NSAID khác cùng nhóm liều tương đương. 

2.2.3. Thuốc giãn cơ 

Tolperisone (Mydocalm) 50mg: 2-6 viên/ngày hoặc Eperison hydroclorid (Myonal) 

50mg x 3 viên/ngày chia 3 lần  

2.2.4. Thuốc điều trị triệu chứng tác dụng chậm 

+ Glucosamine Sulfat và Chondroitin Sulphat (Viatril – S, Flexsa) 1500mg/ngày, 

dùng kéo dài. 

+ Thuốc ức chế IL: Diacerhein (Artrodar) 50mg 1-2 viên/ngày. 

+ Piascledine 300mg (cao toàn phần không xà phòng hóa quả bơ và đậu nành): 1 

viên/ngày 

https://www.vinmec.com/vi/co-the-nguoi/than-40/


 
 

 
 

2.2.5. Tiêm cạnh cột sống 

Diprospan 40mg x 1 ống tiêm cạnh cột sống vùng đau liệu trình 2 mũi cách nhau 1 

tuần. 

2.3. Điều trị ngoại khoa 

Bác sĩ sẽ chỉ định phẫu thuật nếu người bệnh có các triệu chứng nặng và kéo dài 

mà các biện pháp điều trị khác không hiệu quả. Hoặc trong các trường hợp cần phóng 

bế dây thần kinh bị chèn ép dẫn đến tê liệt nghiêm trọng, yếu hoặc mất kiểm soát ruột 

hoặc bàng quang, và nếu tổn thương có thể trở nên tồi tệ hơn nếu không phẫu thuật 

kịp thời. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG [1] 

- Trượt đốt sống, có thể gây biến dạng cột sống: gây cong, gù, gây mất thẩm mỹ 

- Thoát vị đĩa đêm, gai cột sống 

- Chèn ép tủy sống, thần kinh, có thể gây teo cơ  

VI. PHÒNG BỆNH [1] 

- Giữ tư thế cột sống thẳng đứng khi đứng, ngồi hoặc lái xe, có thể cần đeo đai thắt 

lưng hỗ trợ. 

- Tránh các động tác mạnh đột ngột, sai tư thế, mang vác nặng. 

- Luyện tập bơi lội hoặc yoga giúp tăng sức bền và sự linh hoạt khối cơ lưng , ngăn 

ngừa đau thần kinh tọa tái phát. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Đau cột sống thắt lưng có thể kèm hoặc không kèm lan xuống mông đùi 

- VAS đau > 6 điểm 

VIII. TIÊU CHUẨN XUẤT VIỆN 

VAS đau < 5 điểm 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. “Bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng”, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về 

cơ xương khớp, Bộ Y tế, 2014, tr.141-144. 

2. Nguyễn Mai Hồng, Chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp thường gặp. 

Nhà xuất bản Y học, tr 56 – 65. 



 
 

 
 

 

ĐAU THẦN KINH TỌA 

 

I. KHÁI NIỆM [1] 

Đau thần kinh tọa được biểu hiện bởi cảm giác đau dọc theo đường đi của thần 

kinh tọa: đau tại cột sống thắt lưng lan tới mặt ngoài đùi, mặt trước ngoài cẳng chân, 

mắt cá ngoài, và tận ở các ngón chân. Nguyên nhân thường gặp nhất do thoát vị đĩa 

đệm. Thường gặp đau thần kinh tọa một bên, ở lứa tuổi lao động(30-50 tuổi), tỷ lệ 

nam cao hơn nữ. 

II. NGUYÊN NHÂN  [2] 

Tổn thương rễ thần kinh thường gặp nhất (trên 90%), còn lại tổn thương dây 

và/hoặc đám rối thần kinh. Nguyên nhân hàng đầu là thoát vị đĩa đệm (thường gặp 

nhất là đĩa đệm L4-L5 hoặc L5-S1 gây chèn ép rễ L5 hoặc S1 tương ứng); trượt đốt 

sống; thoái hóa cột sống thắt lưng, loãng xương, hẹp ống sống thắt lưng. Các nhóm 

nguyên nhân do thoái hóa này có thể kết hợp với nhau. Các nguyên nhân hiếm gặp 

hơn: Viêm đĩa nệm đốt sống, tổn thương thân đốt sống (thường do lao, vi khuẩn, u): 

chấn thương; phụ nữ có thai… 

III. CHẨN ĐOÁN [3] 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

1.1.1. Triệu chứng toàn thân 

Thường không có biến đổi mạch, nhiệt độ, huyết áp 

1.1.2. Triệu chứng cơ năng 

- Bệnh nhân thường có biểu hiện đau dọc đường đi của dây thần kinh tọa ,đau tại cột 

sống thắt lưng lan tới mặt ngoài đùi, mặt trước ngoài cẳng chân, mắt cá ngoài, và 

tận ở các ngón chân.  Tùy theo vị trí tổn thương mà biểu hiện trên lâm sàng có khác 

nhau: Tổn thương rễ L4 đau đến khoeo chân; tổn thương rễ L5:lan tới mu bàn chân 

tận hết ở ngón chân cái(ngón l); Tổn thương rễ L5: lan tới lòng bàn chân (gan chân) 

tận hết ở ngón V(ngón út). Một số trường hợp không đau cột sống thắt lưng, chỉ 



 
 

 
 

đau dọc chân. Triệu chứng đau dọc của dây thần kinh tọa quan trọng nhất trong 

chẩn đoán xác định.  

- Đau có thể liên tục hoặc từng cơn, giảm khi nằm nghỉ ngơi, tăng khi đi lại nhiều. 

Trường hợp có hội chứng chèn ép: tăng khi ho, rặn, hắt hơi, có thể yếu cơ(khó 

kiễng chân, khó đứng trên đầu ngón chân..) giai đoạn muộn có teo cơ tứ đầu đùi, 

hạn chế vận động(đi lại khó khăn, khó cúi), có thể có tư thế giảm đau, co cứng cơ 

cạnh cột sống. 

1.1.3. Triệu chứng thực thể 

- Khám hệ thống điển đau Valleix (ấn dọc đường đường đi của thần kinh tọa có các 

điểm đau chói); dấu hiệu Lasègue (bệnh nhân nằm ngửa như làm nghiệm nâng 

chân lên cao, bệnh nhân đau dọc theo dây thần kinh tọa) dương tính. Các dấu hiệu 

khác có giá trị tương đương dấu hiệu Laségue: dấu hiệu Chavany (bệnh nhân nằm 

ngửa như làm nghiệm pháp Lasègue vừa nâng vừa dạng chân sẽ gẫy đau); dấu hiệu 

Bonnet (bệnh nhân nằm ngửa, nâng chân và khép đùi từng bên một gây đau). 

- Phản xạ gân xương: Phản xạ gân gót giảm hoặc mất trong tổn thương rễ S1. 

1.2 Cận lâm sàng 

- Xét nghiệm sinh hóa:), Phosphatase kiềm, men gan (GOT, GPT), chức năng thận 

(Ure, creatinin, điện giải đồ, calci). Có thể có tăng mỡ máu, đường máu, rối loạn 

chuyển hóa (thường xuất hiện ở những bệnh nhân có độ tuổi thoát vị đĩa đệm ). 

- Xét nghiệm huyết học: Bilan viêm (có thể tăng nhẹ bạch cầu do phản ứng viêm; 

máu lắng có thể bình thường hoặc tăng so với tuổi).  

- Xét nghiệm vi sinh: CRP hoặc Procalcitonin ( nếu có nghi ngờ nhiễm khuẩn sau 

khi tiêm cạnh khớp – thực tế gặp rất nhiều bệnh nhân tiêm cạnh cột sống hoặc tiêm 

ngoài màng cứng ở các phòng tiêm tư nhân không đảm bảo đủ điều kiện vô khuẩn) 

- Phim X quang quy ước cột sống thắt lưng chuẩn và động: ít có giá trị chẩn đoán 

nguyên nhân. Đa số các trường hợp X-quang quy ước bình thường hoặc có triệu 

chứng thoái hóa cột sống thắt lưng. Chỉ định chụp nhằm khảo tình trạng đĩa đệm 

đốt sống nhằm loại trừ nguyên nhân một số nguyên nhân(viêm đĩa đệm đốt sống, 

tình trạng hủy đốt sống do ung thư…) 



 
 

 
 

- Chụp cộng hưởng(MRI) cột sống thắt lưng: xác định chính xác dạng tổn thương 

cũng như vị trí khối thoát vị, mức độ thoát vị đĩa đệm (là kỹ thuật chẩn đoán hình 

ảnh quan trọng) và phát hiện các nguyên nhân ít gặp khác (viêm đĩa đệm đốt sống, 

u…) 

- Chụp CT cột sống: Khi không có điều kiện chụp MRI cột sống  

- Điện cơ: giúp phát hiện và đánh giá tổn thương các rễ thần kinh. 

- Đo mật độ xương hai vị trí cột sống thắt lưng – cổ xương đùi để chẩn đoán loãng 

xương do thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng ít khi đi một mình, thường kèm với 

bệnh nhân bị loãng xương. 

2. Chẩn đoán phân biệt  

Phân biệt với các trường hợp giả đau thần kinh tọa: 

- Đau thần kinh đùi, đau thần kinh bì đùi, đau thần kinh bịt. 

- Đau khớp háng do viêm, hoại tử, thoái hóa, chấn thương: cần chụp thêm x- quang 

khung chậu thẳng, xquang khớp háng và siêu âm khớp háng. Nếu siêu âm có dịch 

cần chọc hút và làm các xét nghiệm dịch khớp háng (nếu có). 

- Viêm khớp cùng chậu; viêm; áp xe cơ thắt lưng chậu: cần chụp x-quang khung 

chậu thẳng, siêu âm khớp cùng chậu, siêu âm phần mềm vùng cơ thắt lưng chậu. 

- Các bệnh mạch máu chi dưới: bệnh thường gây ra thiếu máu (thiếu cung cấp máu) 

cấp hay mạn tính. Các triệu chứng của bệnh thay đổi từ đau bắp chân khi vận động 

(thuật ngữ chuyên môn gọi là “đau cách hồi”) cho đến đau liên tục cả khi nghỉ ngơi 

(giai đoạn “thiếu máu chi nguy kịch”). Bệnh động mạch ngoại biên tiến triển qua 

nhiều giai đoạn: Đầu tiên là đau chân xảy ra khi bệnh nhân đi bộ hay tập thể dục 

và ngồi nghỉ thì hết đau. Triệu chứng khập khiễng cách hồi này sẽ nặng dần theo 

thời gian, có nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau từ khó chịu chút ít cho đến đau rất 

nhiều, loét hoại tử từng phần. Đau cách hồi có thể tiến triển thành thiếu máu chi 

nguy kịch. Triệu chứng này dễ nhầm với đau thần kinh tọa và cần phải chẩn đoán 

phân biệt. 

3. Chẩn đoán giai đoạn  - Dựa vào MRI cột sống thắt lưng  



 
 

 
 

- Giai đoạn I (phình đĩa đệm): Vòng xơ vẫn bình thường tuy nhiên nhân nhầy đã có 

xu hướng biến dạng. Bệnh nhân thường khó phát hiện do những cơn đau không 

liên tục, cơn đau không rõ ràng nên rất dễ nhầm lẫn với đau lưng thông thường. 

- Giai đoạn II (lồi đĩa đệm): Vòng xơ đã bị suy yếu, bị rách nhưng chưa hết chiều 

dày của vòng xơ. Giai đoạn này nhân nhầy vẫn ở trong bao xơ nhưng tạo thày ổ lồi 

khu trú. Giai đoạn này bệnh nhân có thể cảm thấy đau lưng cục bộ hoặc đã có sự 

chèn ép ban đầu vào thần kinh nên có thể gặp phải những cơn đau dữ dội. 

- Giai đoạn III (thoát vị đĩa đệm): Bao xơ đã bị rách hoàn toàn. Nhân nhầy và các tổ 

chức khác thoát ra ngoài nhưng vẫn là một khối với nhau. Chúng chèn ép vào thần 

kinh gây làm cho các triệu chứng thần kinh trở nên rõ ràng như: đau dữ dội, tê bì, 

nhói, chuột rút, mệt mỏi, hạn chế vận động. 

- Giai đoạn IV (thoát vị đĩa đệm có mảnh rời): khối thoát vị lớn, tình trạng lâu ngày 

nhân nhày thoát ra ngoài và có hiện tượng tách ra khỏi phần đĩa đệm. Giai đoạn 

này bệnh nhân gặp phải sự đau đớn rất nhiều, có thể có các biến chứng thần kinh 

như teo chân, mất kiểm soát chức năng đi tiểu, đại tiện. 

4. Chẩn đoán thể lâm sàng – Dựa vào MRI cột sống thắt lưng  

Phân loại theo sự chèn ép vào tủy sống hoặc rễ thần kinh của nhân nhầy đĩa đệm: 

- Thoát vị đĩa đệm thể trung tâm: nhân nhầy thoát ra chèn ép trực tiếp lên tủy sống. 

Loại thoát vị này thường không gây hiện tượng tê bì tay chân nhiều. Tuy nhiên lại 

là trạng thái nguy hiểm nhất vì nếu nhân nhày chèn ép nhiều, bệnh nhân sẽ bị mất 

hoàn toàn chức năng vận động và kiểm soát hệ bài tiết. 

- Thoát vị đĩa đệm cạnh trung tâm: nhân nhầy chèn ép cả vào tủy sống và rễ thần 

kinh 

- Thoát vị đĩa đệm chèn rễ thần kinh phải hoặc trái: nhân nhầy chèn ép vào một bên 

rễ thần kinh phải hoặc trái. Đa số các bệnh nhân gặp phải thể này và các dấu hiệu 

chèn ép thường thể hiện khá rõ ràng. 

5. Chẩn đoán biến chứng  

- Đau và tê dọc dây thần kinh đùi  

- Teo cơ chi 



 
 

 
 

- Rối loạn cảm giác 

- Hội chứng đau khập khễnh cách hồi 

IV. ĐIỀU TRỊ [1] 

1. Hướng điều trị 

- Điều trị theo nguyên nhân 

- Giảm đau và phục hồi vận động nhanh 

- Điều trị nội khoa với những trường hợp nhẹ và vừa 

- Can thiệp ngoại khoa khi có những biến chứng liên quan đến vận động: yếu, liệt. 

- Điều trị giải ép cột sống kết hợp chuyên khoa ung bướu trong trường hợp đau thần 

kinh tọa do nguyên nhân ác tính. 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Chế độ nghỉ ngơi 

Nằm giường cứng, tránh võng, tránh các động tác mạnh đột ngột. 

2.2. Vật trị liệu 

Massage liệu pháp, kéo giãn hoặc ấn cột sống, thể dục trị liệu, đeo đai lưng… 

theo chuyên khoa Phục hồi chức năng 

2.3. Điều trị nội khoa 

2.3.1. Thuốc giảm đau theo bậc thang giảm đau của WHO 

- Bậc 1: Paracetamol (Efferalgan, Tylenol 8 giờ…) 500mg/lần uống 4-6 lần/ngày, 

không quá 4 gam/ngày.  

- Bậc 2: Paracetamol kết hợp với Codein liều 2-4 viên. Ngày hoạc kết hợp với 

Tramadol 2-4 viên/ngày. 

- Bậc 3: Opiat và dẫn xuất của Opiate: trong trường hợp đau nặng có thể dùng 

Morphin. 

2.3.2. Thuốc giảm đau thần kinh 

Pregabalin75mg (Lyrica) x 1 viên/ngày 

2.3.3. Thuốc tăng cường vitamin thần kinh 

- Vitamin B12 1mg x 1 ống/ngày tiêm bắp, một đợt 10 ngày  

- Methylcoban 500 ug x 3 viên/ngày uống 1 tháng  



 
 

 
 

2.3.4. Tiêm ngoài màng cứng bằng corticoid 

Hydrocortisone 125 mg x 3 ống tiêm ngoài màng cứng chia 3 lần cách nhau 3 

ngày. 

2.4. Ngoại khoa 

- Chỉ định khi điều trị nội khoa thất bại; trường hợp có chèn ép nặng( hội chứng đuôi 

ngựa, hẹp ống sống, liệt chi dưới…) 

- Tùy theo tình trạng thoát vị và điều kiện kỹ thuật mà sử dụng các phương pháp 

phẫu thuật khác nhau theo chỉ định của chuyên khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống 

(phẫu thuật nội soi, song cao tần, vi phẫu hoặc mổ mở…). 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG  [2] 

- Đau thần kinh tọa do các nguyên nhân thoái hóa hay bệnh lý đĩa đệm, hẹp ống sống 

sau điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật có tiên lượng tốt. Tuy nhiên có tái phát. Cần 

kết hợp các biện pháp bảo vệ cột sống kết hợp. 

- Nếu do các nguyên nhân ác tính tại chỗ hoặc di căn cần kết hợp điều trị ung thư có 

tiên lượng dè dặt.  

VI. PHÒNG BỆNH [1]  

- Giữ tư thế cột sống thẳng đứng khi đứng, ngồi hoặc lái xe, có thể cần đeo đai thắt 

lưng hỗ trợ. 

- Tránh các động tác mạnh đột ngột, sai tư thế, mang vác nặng. 

- Luyện tập bơi lội hoặc yoga giúp tăng sức bền và sự linh hoạt khối cơ lưng , ngăn 

ngừa đau thần kinh tọa tái phát. 

VI. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Đau dọc theo đường đi của thần kinh tọa nhiều gây hạn chế vận động hàng ngày. 

- Đau dọc theo đường đi của thần kinh tọa kèm teo cơ tứ đầu đùi.  

- Đau dọc theo đường đi của thần kinh tọa kèm rối loạn cơ tròn.  

- Đau dọc theo đường đi của thần kinh tọa kèm yếu liệt chi dưới. 

- Triệu chứng đau lưng hoặc đau mông lan theo đường đi thần kinh tọa, khám thấy 

có các điểm đau Valleix hoặc/và nghiệm pháp Lassege (+) hoặc/và giảm hoặc mất 

phản xạ xương gót.  



 
 

 
 

- Đau dọc chi dưới nhưng chưa loại trừ các bệnh lý về nhiễm trùng, tắc mạch. 

- MRI cột sống thắt lưng có hình ảnh thoát vị đĩa đệm chèn ép vào tủy sống và rễ 

thần kinh gây đau nhiều, hạn chế vận động, teo cơ hoặc rối loạn cơ tròn. 

- MRI cột sống thắt lưng có hình ảnh thoát vị đĩa đệm có mảnh rời.  

VII. TIÊU CHUẨN XUẤT VIỆN 

- Đỡ đau CSTL và đau lan, tầm vận động tốt hơn, đỡ tê lan xuống mông, đùi 

- Bilan viêm giảm: máu lắng, CRP giảm 

- Không có các biến chứng cấp tính của bệnh hoặc thuốc điều trị bệnh: viêm dạ dày, 

rối loạn điện giải, nhiễm khuẩn, tổn thương gan, thận cấp tính … 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 M80 Loãng xương có kèm gãy xương bệnh lý CDNN 

3 M81.9 Loãng xương không đặc hiệu CĐNN 

4 M54 Đau lưng  

5 M54.5 Đau cột sống thắt lưng  

6 M54.4 Đau lưng kèm đau dây thần kinh tọa  

7 M47 Thoái hóa cột sống  

8 M47.2 Thoái hóa cột sống có tổn thương rễ sống  

9 C90 Đa u  tủy và các u tương bào CĐPB 

10 C90.0 Đa u tủy CĐPB 



 
 

 
 

11 M46.2 Viêm xương tủy thân đốt sống CĐPB 

12 C41 U ác của xương và sụn khớp ở vị trí khác 

và không xác định 

CĐPB 

13 M51.2 Thoát vị đĩa đệm đốt sống đặc hiệu khác  

14 M99.5 Hẹp ống sống do tổn thương đĩa gian đốt  

15 M45 Viêm cột sống dính khớp ở người trẻ  

 

  



 
 

 
 

 

LOÃNG XƯƠNG 

 

I. KHÁI NIỆM [1] 

Loãng xương (Osteoporosis) là tình trạng rối loạn chuyển hoá của xương dẫn 

đến tổn thương độ chắc của xương đưa đến tăng nguy cơ gẫy xương. Độ chắc của 

xương bao gồm sự toàn vẹn cả về khối lượng và chất lượng của xương. 

- Khối lượng xương được biểu hiện bằng: 

+ Mật độ khoáng chất của xương (Bone Mineral Density – BMD). 

+ Khối lượng xương (Bone Mass Content – BMC). 

- Chất lượng xương phụ thuộc vào: 

+ Thể tích xương. 

+ Vi cấu trúc của xương (Thành phần chất nền và chất khoáng của xương). 

+ Chu chuyển xương (Tình trạng tổn thương vi cấu trúc xương, tình hình sửa chữa 

cấu trúc của xương). 

II. NGUYÊN NHÂN [1] 

- Loãng xương được chia thành 3 nhóm:  

+ Loãng xương người già (loãng xương tiên phát).  

+ Loãng xương sau mãn kinh.  

+ Loãng xương thứ phát do nhiều bệnh lý hoặc do sử dụng các thuốc khác nhau 

đặc biệt là sử dụng glucocorticoid kéo dài.  

- Bệnh loãng xương sẽ trở nên nặng nề hơn, sớm hơn, nhiều biến chứng hơn… nếu 

người bệnh có thêm một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ dưới đây: 

+ Kém phát triển thể chất từ khi còn nhỏ, đặc biệt là còi xương, suy dinh dưỡng, 

chế độ ăn thiếu protein, thiếu calci hoặc tỷ lệ calci/phospho trong chế độ ăn 

không hợp lý, thiếu vitamin D hoặc cơ thể không hấp thu được vitamin D... Vì 

vậy khối lượng khoáng chất đỉnh của xương ở tuổi trưởng thành thấp, đây được 

coi là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất của bệnh loãng xương. 

+ Tiền sử gia đình có cha, mẹ bị loãng xương hoặc gãy xương. 



 
 

 
 

+ Ít hoạt động thể lực, ít hoạt động ngoài trời, bất động quá lâu ngày do bệnh tật 

hoặc do nghề nghiệp. 

+ Có thói quen sử dụng nhiều rượu, bia, cà phê, thuốc lá… làm tăng thải calci qua 

đường thận và giảm hấp thu calci ở đường tiêu hóa. 

+ Bị mắc một số bệnh: Thiểu năng các tuyến sinh dục nam và nữ (suy buồng trứng 

sớm, mãn kinh sớm, cắt buồng trứng, thiểu năng tinh hoàn…), bệnh nội tiết: 

cường tuyến giáp, cường tuyến cận giáp, cường tuyến vỏ thượng thận bệnh mạn 

tính đường tiêu hoá làm hạn chế hấp thu calci, vitamin D, protein… làm ảnh 

hưởng chuyển hoá calci và sự tạo xương, bệnh suy thận mạn hoặc phải chạy thận 

nhân tạo lâu ngày gây mất calci qua đường tiết niệu, các bệnh xương khớp mạn 

tính đặc biệt là viêm khớp dạng thấp và thoái hoá khớp. 

+ Sử dụng dài hạn một số thuốc: chống động kinh (Dihydan), thuốc chữa tiểu 

đường (Insulin), thuốc chống đông (Heparin) và đặc biệt là nhóm thuốc kháng 

viêm Corticosteroid (Corticosteroid một mặt ức chế trực tiếp quá trình tạo 

xương, mặt khác làm giảm hấp thu calci ở ruột, tăng bài xuất calci ở thận và làm 

tăng quá trình hủy xương). 

III. CHẨN ĐOÁN [1] 

1. Chẩn đoán xác định 

- Tiêu chuẩn chẩn đoán loãng xương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 1994, 

đo mật độ xương tại cột sống thắt lưng và cổ xương đùi theo phương pháp DXA: 

+ Xương bình thường: T score từ – 1SD trở lên.  

+ Thiếu xương (Osteopenia): T score dưới – 1SD đến – 2,5SD.  

+ Loãng xương (Osteoporosis): T score dưới – 2,5SD.  

+ Loãng xương nặng: T score dưới – 2,5 SD kèm tiền sử/ hiện tại có gẫy xương.  

- Trường hợp không có điều kiện đo mật độ xương: Có thể chẩn đoán xác định loãng 

xương khi đã có biến chứng gẫy xương dựa vào triệu chứng lâm sàng và Xquang: 

Đau xương, đau lưng, gẫy xương sau chấn thương nhẹ, tuổi cao…   

1.1. Triệu chứng lâm sàng 



 
 

 
 

Loãng xương là bệnh diễn biến âm thầm không có triệu chứng khi mới mắc, khi 

có dấu hiệu lâm sàng thường là lúc đã có biến chứng: 

- Đau mỏi mơ hồ ở cột sống, đau dọc các xương dài (đặc biệt xương cẳng chân), đau 

mỏi cơ bắp, ớn lạnh, hay mỏi cơ hay chuột rút.  

- Đau có thể xuất hiện ở cột sống, đau lan theo khoanh liên sườn, đau khi ngồi lâu, 

đau khi thay đổi tư thế, đau có thể mạn tính hoặc cấp tính sau một chấn thương nhẹ 

làm gãy xương. 

- Biến dạng cột sống: Gù, vẹo cột sống, giảm chiều cao do thân các đốt sống bị gãy.  

- Đau lưng kéo dài do chèn ép thần kinh liên sườn và các rễ thần kinh.  

- Đau ngực, khó thở, đầy bụng chậm tiêu, mệt … do lồng ngực bị thu hẹp. 

- Gãy xương: Các vị trí thường gặp nhất là gãy các đốt sống, tiếp đến là gãy đầu 

dưới 2 xương cổ tay, xương vùng hông, các đốt sống (lưng và thắt lưng) và các vị 

trí khác, xuất hiện sau chấn thương rất nhẹ, thậm chí không rõ chấn thương. 

1.2. Cận lâm sàng  

1.2.1. XN sinh hóa máu 

- Calci và các XN thường quy như glucose, ure, creatinin, điện giải đồ, AST, ALT, 

các bệnh lý kèm theo, các chống chỉ định hay thận trọng khi dùng thuốc loãng 

xương.  

- Xét nghiệm protein, albumin, β2 microglobulin máu (nghi đa u tủy xương), bilan 

phospho-calci đánh giá nguyên nhân thứ phát, phosphataza kiềm ( nghi bệnh K 

xương, Paget) , macker ung thư ( nghi ngờ ung thư ),...  

1.2.2. XN huyết học 

- Công thức máu, máu lắng.  

- XN huyết tủy đồ khi cần để chẩn đoán phân biệt với đa u tủy xương. 

1.2.3. XN nước tiểu 

Calci niệu đánh giá bilan phospho-calci, tìm protein Bence-Jones trong nước 

tiểu ( nghi đa u tủy xương) 

1.2.4. Chẩn đoán hình ảnh 



 
 

 
 

- Xquang quy ước: hình ảnh đốt sống tăng thấu quang, biến dạng thân đốt sống (gãy 

làm xẹp và lún các đốt sống), với các xương dài thường giảm độ dày vỏ xương 

(khiến ống tủy rộng ra). Vị trí: CS ngực và thắt lưng tư thế thẳng nghiêng, xương 

vùng cổ tay, các xương vùng hông và các xương khác.  

- Đo khối lượng xương (BMD) bằng phương pháp đo hấp phụ tia X năng lượng kép 

(Dual Energy Xray Absorptiometry - DXA) ở các vị trí trung tâm như xương vùng 

khớp háng hoặc cột sống thắt lưng, để chẩn đoán xác định loãng xương, đánh giá 

mức độ loãng xương, dự báo nguy cơ gãy xương và theo dõi điều trị.  

- Đo khối lượng xương ở ngoại vi (gót chân, ngón tay…) bằng các phương pháp 

(DXA, siêu âm…) được dùng để tầm soát loãng xương trong cộng đồng.  

- Một số phương pháp khác: CT Scan hoặc MRI có thể được sử dụng để đánh giá 

khối lượng xương, đặc biệt ở cột sống hoặc cổ xương đùi.  

- CT xương, MRI cột sống thắt lưng ( nghi ngờ u xương), SA ổ bụng, XQ ngực, nội 

soi dạ dày đại tràng ... ( nghi ngờ ung thư), ... 

Trong một số trường hợp cần thiết, có thể định lượng các marker hủy xương và 

tạo xương: Amino terminal telopeptide (NTX), Carboxyterminal telopeptide (CTX), 

Procollagen type 1 N terminal propeptide (PINP), Procollagen type 1 C terminal 

propeptide (PICP)… để đánh giá đáp ứng của điều trị. 

1.2.6. Các XN phục vụ điều trị 

Siêu âm tim, điện tâm đồ, chụp răng toàn cảnh, ... để loại trừ các chống chỉ định 

trong truyền thuốc loãng xương. 

2. Chẩn đoán phân biệt   

- Bất toàn tạo xương hay xương thủy tinh (Osteogenesis Imperfecta – OI).  

- Các loãng xương thứ phát như ung thư di căn xương, các bệnh ác tính của cơ quan 

tạo máu (đa u tủy xương, bệnh bạch cầu leucemie…). 

3. Chẩn đoán mức độ 

Tiêu chuẩn chẩn đoán loãng xương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 1994, 

đo mật độ xương tại cột sống thắt lưng và cổ xương đùi theo phương pháp DXA: 

- Xương bình thường: T score từ – 1SD trở lên.  



 
 

 
 

- Thiếu xương (Osteopenia): T score dưới – 1SD đến – 2,5SD.  

- Loãng xương (Osteoporosis): T score dưới – 2,5SD.  

- Loãng xương nặng: T score dưới – 2,5 SD kèm tiền sử/ hiện tại có gẫy xương. 

IV. ĐIỀU TRỊ [1] 

1. Hướng điều trị 

- Giảm nguy cơ gãy xương và tái gãy xương. 

- Ngăn chăn tình trạng mất chất khoáng trong xương.  

2. Điều trị cụ thể 

Áp dụng cho phụ nữ sau mãn kinh và nam giới trên 50 tuổi , sau khi đã loại trừ 

các loãng xương thứ phát:  

- Khi T- score ≤ -2,5. 

- Khi có loãng xương do gãy xương ( gãy sau một chấn thương nhẹ). 

- Khi T- score từ -1 đến > -2,5 SD và/ hoặc nguy cơ gãy xương 10 năm ≥ 3% cho 

gãy xương vùng hông hoặc ≥ 20% cho gãy xương bất kỳ ( bằng mô hình FRAX 

hoặc NGUYEN). 

3. Các phương pháp không dùng thuốc (bao gồm dự phòng và điều trị)  

- Chế độ ăn uống: Bổ sung nguồn thức ăn giàu calci (theo nhu cầu của cơ thể: từ 

1.000-1.200mg hàng ngày, từ các nguồn: thức ăn, sữa và dược phẩm), tránh các 

yếu tố nguy cơ: thuốc lá, café, rượu… tránh thừa cân hoặc thiếu cân.  

- Chế độ sinh hoạt: Tăng cường vận động, tăng dẻo dai cơ bắp, tránh té ngã…  

- Sử dụng các dụng cụ, nẹp chỉnh hình (cho cột sống, cho khớp háng) giảm sự tỳ đè 

lên cột sống, đầu xương, xương vùng hông.  

4. Các thuốc điều trị loãng xương [3] 

4.1. Các thuốc bổ sung nếu chế độ ăn không đủ 

Dùng hàng ngày trong suốt quá trình điều trị: 

- Calci: cần bổ sung tùy theo lứa tuổi và giới tính , trung bình khoảng 1000 – 

1.200mg/ ngày. 



 
 

 
 

- Vitamin D 800 - 1.000 UI hàng ngày (hoặc chất chuyển hoá của vitamin D là 

Calcitriol 0,25 – 0,5 mcg, thường chỉ định cho các bệnh nhân lớn tuổi hoặc suy 

thận vì không chuyển hóa được vitamin D). 

4.2. Các thuốc chống hủy xương 

Làm giảm hoạt tính tế bào hủy xương:  

- Nhóm Bisphosphonat:  Hiện là nhóm thuốc được lựa chọn đầu tiên trong điều trị 

các bệnh lý loãng xương (người già, phụ nữ sau mãn kinh, nam giới, do 

corticosteroid). Chống chỉ định: phụ nữ có thai và cho con bú, dưới 18 tuổi (cần 

xem xét từng trường hợp cụ thể), suy thận với mức lọc cầu thận (GFR)<35ml/phút. 

- Hiện có 4 loại thuộc thế hệ mới đang được thường xuyên dùng: Alendronate, 

Ibandronate, Risedronate và Zoledronic acid. 

- Thuốc đường uống:  

+ Alendronate 70mg ( Fosamax 70mg ) mỗi tuần. 

+ Alendronate 70mg + Cholecalciferol 2800/ 5600 UI ( Fosamax plus) mỗi tuần. 

+ Risedronate( Actonel) 35mg mỗi tuần hoặc 150mg mỗi tháng. 

+ Ibandronate (Boniva) 150mg mỗi tháng. 

Các thuốc được uống lúc sáng sớm, khi bụng đói, uống kèm nhiều nước. Sau 

uống nên vận động, không nằm sau uống thuốc ít nhất 30 phút. Tác dụng phụ chủ yếu 

của bisphosphonate dạng uống: là kích ứng đường  tiêu hóa như: viêm thực quản, 

loét dạ dày, nuốt khó... 

- Thuốc đường tĩnh mạch:  

+ Ibandronate 3mg , tiêm tĩnh mạch chậm mỗi 3 tháng.    

+ Zoledronic acid 5mg truyền tĩnh mạch một năm chỉ dùng một liều  duy nhất. 

Thuốc có khả dụng sinh học vượt trội hơn đường uống, không gây kích ứng 

đường tiêu hóa và cải thiện được sự tuân thủ điều trị của người bệnh. Chú ý bổ 

sung đầy đủ nước, calci và vitamin D trước khi truyền. Có thể dùng 

acetaminophen (paracetamol) để làm giảm các phản ứng phụ sau truyền thuốc 

(như đau khớp, đau đầu, đau cơ, sốt). 



 
 

 
 

- Calcitonin (chiết suất từ cá hồi) 100UI tiêm dưới da hoặc 200UI xịt qua niêm mạc 

mũi hàng ngày. Chỉ định ngắn ngày (2 – 4 tuần) trong trường hợp mới gẫy xương, 

đặc biệt khi có kèm triệu chứng đau. Không dùng dài ngày trong điều trị loãng 

xương, khi bệnh nhân giảm đau, điều trị tiếp bằng nhóm Bisphosphonat (uống hoặc 

truyền tĩnh mạch).  

- Liệu pháp sử dụng các chất giống hormon: Chỉ định đối với phụ nữ sau mãn kinh 

có nguy cơ cao hoặc có loãng xương sau mãn kinh: liệu pháp Estrogen/ Hormon 

thay thế ( không khuyến cáo sử dụng kéo dài, ≤ 2 năm do lo ngại về tác dụng phụ 

huyết khối tĩnh mạch, ung thư vú) , chất điều hoà chọn lọc thụ thể Estrogen 

(SERMs): Raloxifen 60mg uống hàng ngày.  

- Denosumab: là một kháng thể đơn dòng ngăn cản sự biệt hóa của tế bào hủy xương. 

Liều dùng: 60mg, tiêm dưới da mỗi 6 tháng. 

4.3. Các thuốc tăng tạo xương 

- Parathyroid hormon: kích thích tạo xương, được chấp thuận cho điều trị loãng 

xương cho ở phụ nữ sau mãn kinh, loãng xương nam giới có nguy cơ gãy xương 

cao và loãng xương do dùng glucocorticoid có nguy cơ gãy xương cao. Liều dùng: 

20 µg tiêm dưới da mỗi ngày, thời gian tối đa 2 năm, không dùng đồng thời với 

bisphosphonate.  

- Strontium ranelat:  

+ Thuốc vừa có tác dụng tăng tạo xương vừa có tác dụng ức chế hủy xương, đang 

được coi là thuốc có tác động kép phù hợp hoạt động sinh lý của xương. 

+ Liều dùng 2g uống  ngày một lần vào buổi tối (sau bữa ăn 2 giờ, trước khi đi 

ngủ tối). 

- Romosozumab ( kháng thể kháng sclerostin): là một kháng thể đơn dòng, kháng 

lại sclerostin. Thuốc vừa được FDA chấp thuận ( 4/2019) cho điều trị loãng xương 

ở phụ nữ mãn kinh. Liều dùng: 210mg tiêm dưới da, mỗi tháng một lần. 

4.4. Các nhóm thuốc khác có thể phối hợp trong những trường hợp cần thiết 

Thuốc làm tăng quá trình đồng hoá: Deca Durabolin và Durabolin, vitamin K2 

(Menatetrenon) 15-45mg, uống hàng ngày, dùng cùng với các thuốc nhóm BP.  



 
 

 
 

5. Điều trị triệu chứng 

Đau cột sống, đau dọc các xương…(khi mới gẫy xương, lún xẹp đốt sống): Chỉ 

định calcitonine và các thuốc giảm đau theo bậc thang của Tổ chức Y tế Thế giới. 

Có  thể kết hợp thuốc kháng viêm giảm đau không steroids, thuốc giảm đau bậc 2 

(phối hợp nhóm opiat nhẹ và vừa), thuốc giãn cơ... 

5.1. Thuốc giảm đau theo bậc thang giảm đau của WHO 

- Bậc 1: Paracetamol (Efferalgan, Tylenol 8 giờ…) 500mg/lần uống 4-6 lần/ngày, 

không quá 4 gam/ngày.  

- Bậc 2: Paracetamol kết hợp với Codein liều 2-4 viên. Ngày hoạc kết hợp với 

Tramadol 2-4 viên/ngày. 

5.2. Thuốc chống viêm không Steroid 

Chọn một trong các thuốc sau, tuyệt đối không phối hợp thuốc trong cùng nhóm: 

- Cox 1: 

+ Diclophenac ống tiêm bắp 75mg/ngày trong 2-3 ngày đầu khi bệnh nhân đau 

nhiều, sau đó chuyển sang đường uống (Viên 50mg: 2 viên/ngày chia hai lần, 

viên 75mg: Uống 1 viên/ngày sau ăn no). 

+ Ibuprofen: Dùng đường uống 200 - 400 mg × 3 - 4 lần/ngày, nên uống sau khi 

ăn.  

+ Ketorolac: Dùng đường tiêm bắp. Dưới 65 tuổi: 30 mg mỗi 6 giờ, tối đa 120 

mg/ngày. Trên 65 tuổi, hoặc bệnh nhân suy thận, cân nặng dưới 50 kg: 15 mg 

mỗi 6 giờ, tối đa 60 mg/ngày. 

- Cox 2: 

+ Meloxicam (MOBIC) ống tiêm bắp 15mg/ngày x 3-5 ngày nếu bệnh nhân đau 

nhiều, sau đó chuyển sang đường uống (Viên 7,5mg: 2 viên/ngày sau ăn no). 

+ Piroxicam 20mg tiêm bắp ngày 1 ống trong 3-5 ngày đầu sau đó chuyển sang 

đường uống (Viên 20mg. uống 1 viên/ngày sau ăn no). 

+ Celecoxib (CELEBREX) viêm 200mg liều 1-2 viên/ngày sau ăn no.  

+ Etoricoxib (ARCOXIA 60, 90, 120 MG) tùy cân nặng và mức độ đau. 

+ Hoặc các NSAID khác cùng nhóm liều tương đương. 



 
 

 
 

5.3. Thuốc giãn cơ 

Tolperisone (Mydocalm) 50mg: 2-6 viên/ngày hoặc Eperison hydroclorid (Myonal) 

50mg x 3 viên/ngày chia 3 lần. 

Chèn ép rễ thần kinh liên sườn (đau ngực khó thở, chậm tiêu, đau lan theo rễ 

thần kinh, dị cảm, tê…): Nẹp thắt lưng, điều chỉnh tư thế ngồi hoặc đứng, thuốc giảm 

đau, thuốc giảm đau thần kinh, vitamin nhóm B … nếu cần.  

5.4. Thuốc giảm đau thần kinh 

Pregabalin75mg (Lyrica) x 2- 4 viên/ngày. 

5.5. Thuốc tăng cường vitamin thần kinh 

- Vitamin B12:  Methylcoban 500 µg x 1 ống/ngày tiêm bắp, 3 lần/ tuần. 

- Methylcoban 500 µg x 3 viên/ngày uống 1 tháng. 

6. Điều trị ngoại khoa các biến chứng gẫy cổ xương đùi, gẫy thân đốt sống 

- Trường hợp gẫy cổ xương đùi có thể bắt vis xốp, thay chỏm xương đùi hoặc thay 

toàn bộ khớp háng. 

- Gãy đốt sống, biến dạng cột sống: Phục hồi chiều cao đốt sống bằng các phương 

pháp tạo hình đốt sống(bơm xi măng vào thân đốt sống,thay đốt sống nhân tạo…). 

- Phụ nữ sau mãn kinh, nam giới > 60 tuổi bị gãy đốt sống, gãy cổ xương đùi hoặc 

gãy xương cổ tay do chấn thương nhẹ. Có thể được điều trị loãng xương mà không 

cần đo khối lượng xương. Việc đo khối lượng xương sẽ được thực hiện sau đó, 

khi  thuận tiện, để theo dõi và đánh giá kết quả điều trị. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Một đợt điều trị loãng xương phải kéo dài tối thiểu 3 năm để có thể giảm được 

nguy cơ gãy xương. Thuốc cần được dùng đều đặn, không ngắt quãng, đảm bảo 

nhu cầu về calcium và vitamin D trong suốt quá trình điều trị, đảm bảo chế độ vận 

động đều đặn, vừa sức, phòng tránh té ngã. Khối lượng xương có thể được kiểm 

tra lại sau 2-3 năm, có thể sớm hơn 6 tháng đến 1 năm trong một số trường hợp 

đặc biệt để đánh giá điều trị, để kiểm tra, động viên và nhắc nhở sự tuân thủ điều 

trị của người bệnh. Sau thời gian 3-5 năm, cần xem xét việc tạm nghỉ thuốc, nếu 

có thể, tùy thuộc vào từng cá thể dựa vào các mục tiêu của điều trị. Sau thời gian 



 
 

 
 

tạm nghỉ, nếu vẫn còn loãng xương và tăng nguy cơ gãy xương, một liệu trình điều 

trị mới lại được xác lập. [4] 

- Biến chứng của loãng xương là: 

+ Tình trạng đau kéo dài, nhất là những trường hợp loãng xương gây xẹp đốt sống 

chèn ép vào các rễ dây thần kinh. 

+ Biến dạng cột sống: rất hay gặp ở nữ giới với hình ảnh lưng còng. Người bệnh 

loãng xương có thể bị gù vẹo cột sống. Nếu bị loãng xương đốt sống ngực có 

thể dẫn đến biến dạng lồng ngực.  

+ Gãy xương là biến chứng nặng của loãng xương: gãy xương cổ tay, gãy cổ 

xương đùi, gãy lún xẹp đốt sống. [5] 

+ Gây giảm khả năng vận động của người bệnh. Thậm chí có thể gây tàn phế làm 

ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng sống của người có tuổi. 

- Nếu loãng xương do các nguyên nhân ác tính cần kết hợp điều trị ung thư có tiên 

lượng dè dặt. 

VI. PHÒNG BỆNH [1] 

Loãng xương là bệnh có thể phòng ngừa : 

- Cung cấp đầy đủ calci, vitamin D và các dưỡng chất cần thiết chung cho cơ thể 

trong suốt cuộc đời, theo nhu cầu của từng lứa tuổi và tình trạng cơ thể. 

- Duy trì chế độ vận động thường xuyên giúp dự trữ calci cho xương, tăng sự 

- khéo léo, sức mạnh cơ, sự cân bằng để giảm khả năng té ngã và gãy xương. 

- Hạn chế một số thói quen: hút thuốc lá, uống nhiều rượu, nhiều cà phê, ít vận 

động… 

- Khi bệnh nhân có nguy cơ loãng xương (BMD từ -1,5 đến - 2,4 SD), nhưng lại có 

nhiều yếu tố nguy cơ: phải dùng corticosteroid để điều trị bệnh nền, tiền sử gia 

đình có gẫy xương do loãng xương, nguy cơ té ngã cao..., bisphosphonates có thể 

được chỉ định để phòng ngừa loãng xương. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Đau nhức xương, đau lưng nhiều chưa loại trừ các tổn thương ác tính và tổn thương 

đĩa đệm, thần kinh.  



 
 

 
 

- Đau nhức xương kèm theo gãy xương sau chấn thương nhẹ.  

- Đau nhức xương nhiều kèm đo mật độ xương có loãng xương T- score < - 2,5. 

- Đo mật độ xương T- score < -2,5 và nghi ngờ loãng xương do nguyên nhân thứ 

phát. 

- Đo mật độ xương T- score < -2,5 và có chỉ định truyền thuốc loãng xương.  

- Đến đợt hẹn lịch truyền thuốc loãng xương lần kế tiếp. 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

 

Stt Mã bệnh Tên bệnh Ghi chú 

1 M80.0 Loãng xương sau mãn kinh có kèm gãy xương bệnh lý  

2 M80.1 Loãng xương sau cắt buồng trứng có kèm gãy xương 

bệnh lý 

 

3 M80.2 Loãng xương do bất động có kèm gãy xương bệnh lý  

4 M80.3 Loãng xương do kém hấp thu sau phẫu thuật có kèm 

gãy xương bệnh lý 

 



 
 

 
 

5 M80.4 Loãng xương do dùng thuốc có kèm gãy xương bệnh lý  

6 M80.5 Loãng xương tự phát có kèm gãy xương bệnh lý  

7 M80.8 Các loãng xương khác có kèm gãy xương bệnh lý  

8 M80.9 Loãng xương không đặc hiệu có kèm gãy xương bệnh 

lý 

 

9 M81.0 Loãng xương sau mãn kinh  

10 M81.1 Loãng xương sau cắt buồng trứng  

11 M81.2 Loãng xương sau cắt buồng trứng  

12 M81.3 Loãng xương do rối loạn hấp thu sau phẫu thuật  

13 M81.4 Loãng xương do dùng thuốc  

14 M81.5 Loãng xương tự phát  

15 M81.6 Loãng xương khu trú  

16 M81.8 Các bệnh loãng xương khác  

17 M81.9 Loãng xương không đặc hiệu  

18 M54.3 Đau dây thần kinh tọa  

19 M54.4 Đau lưng kèm đau dây thần kinh tọa  

20 M54.5 Đau cột sống thắt lưng  

21 M54.9 Đau lưng không đặc hiệu  

22 M47.1 Thoái hóa cột sống khác kèm tổn thương tủy sống CĐPB 

23 M47.2 Thoái hóa cột sống khác có tổn thương rễ sống CĐPB 

24 M47.8 Các thoái hóa cột sống khác CĐPB 

23 C90 Đa u  tủy và các u tương bào CĐPB 

24 C90.0 Đa u tủy CĐPB 

25 M46.2 Viêm xương tủy thân đốt sống CĐPB 

26 C41.2 U ác của cột sống CĐPB 

 

  



 
 

 
 

 

NHIỄM KHUẨN DA VÀ MÔ MỀM 

 

 

I. KHÁI NIỆM [1] 

- Nhiễm trùng da và mô mềm là tình trạng viêm cấp tính của da và mô mềm thường 

do các vi khuẩn ký sinh trên da như tụ cầu, liên cầu… gây ra khi có các yếu tố 

thuận lợi với các đặc điểm sưng nóng đỏ đau vùng da và phần mềm bị tổn thương. 

- Phân loại theo hiệp hội bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) gồm 5 loại: 

+ Nhiễm trùng bề mặt da. 

+ Nhiễm trùng đơn giản: Chốc, viêm quầng, viêm mô tế bào. 

+ Nhiễm trùng hoại tử 

+ Nhiễm trùng liên quan đến vết cắn của thú vật. 

+ Nhiễm trùng liên quan đến phẫu thuật và suy giảm miễn dịch 

II. NGUYÊN NHÂN [1] 

1. Một số tác nhân gây bệnh theo cấu trúc da và mô mềm 

Cấu trúc giải 

phẫu 
Loại nhiễm khuẩn Tác nhân gây bệnh 

Thượng bì  Thuỷ đậu, sởi  Varicella zoster virus, Measles virus 

Lớp keratin  Nấm da 

Microsporum 

Epidermophyton 

Trichophyton 

Biểu bì  Chốc, loét  
Strep pyogenes 

Staphylococus aureus 

Hạ bì  Viêm quầng  Strep pyogenes 

Nang lông  
Viêm nang lông, mụn 

nhọt  
Staphylococus aureus 

Tuyến bã  Mụn trứng cá  Propionibacterium acnes 

Mô mỡ dưới da  Viêm mô tế bào  Liên cầu tan huyết nhóm β 



 
 

 
 

Cân mạc  Viêm hoại tử cân mạc  S.pyogenes và vi khuân yếm khí 

Lớp cơ  Viêm cơ và hoại tử cơ  S.aureus và C.perfringens 

2. Đường xâm nhập của vi khuẩn [1] 

- Nhiễm trùng thường theo sau một tổn thương da: vết thương da (giập, nứt, 

rách, đâm xuyên, côn trùng hay thú vật cắn,…), vết thương phẫu thuật (kim tiêm, 

vết mổ hay thủ thuật như thông tiểu, các vật liệu thay thế), hoặc không phát hiện 

được tổn thương ban đầu.  

- Điều kiện thuận lợi tại chỗ là tình trạng hăm do ẩm ướt, nấm da, viêm tắc tĩnh mạch 

hay bạch huyết, loét tì dè, béo phì. 

- Điều kiện thuận lợi toàn thân là cơ địa dễ bị nhiễm khuẩn như đái tháo đường, 

nhiễm HIV, các bệnh lý tự miễn, bệnh ác tính, người già, tình trạng suy kiệt hoặc 

sử dụng kéo dài một số thuốc như glucocorticoid, methotrexate, và các thuốc ức 

chế miễn dịch khác… 

III. CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH VÀ TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng [1] 

1.1.1. Triệu chứng toàn thân 

- Dấu hiệu nhiễm trùng – nhiễm độc: sốt cao, rét run, mệt mỏi, xanh xao, gầy sút, 

chán ăn.  

- Dấu hiệu nặng:   

+ Huyết áp tâm thu < 90mmHg  

+ Mạch > 100 lần/phút hoặc < 60 lần/phút  

+ Nhiệt độ > 390C hoặc < 36,50C 

1.1.2. Triệu chứng tại chỗ 

- Nhẹ: Nhọt, mụn mủ, bọng nước, mảng hồng ban, sau đó đóng vẩy, diễn tiến ly tâm. 

- Tổn thương sâu hơn (Viêm mô tế bào, hoại tử mạc-cơ) sưng, nóng, đỏ, 

- đau, bề mặt da giống như vỏ cam, ranh giới giữa vùng da bệnh và lành không rõ. 

- Bọng nước, xuất huyết dạng điểm hoặc mảng, vỡ ra làm cho nhiễm trùng càng lan 

rộng và sâu hơn: 



 
 

 
 

- Hạch vùng da tổn thương có thể có hoặc không 

1.2. Cận lâm sàng [1] 

1.2.1. Xét nghiệm phục vụ chẩn đoán xác định 

- Tế bào máu ngoại vi: Tăng số lượng bạch cầu, đặc biệt là bạch cầu đa nhân 

- Tăng tốc độ lắng máu 

- Tăng nồng độ Protein C phản ứng huyết thanh (CRP), Tăng Procalcitonin 

- Siêu âm, CT-Scanner, MRI: Có thể thấy hình ảnh viêm- áp xe tổ chức 

- dưới da và mô mềm, cơ. Ngoài ra MRI còn giúp chẩn đoán phân biệt giữa 

- viêm xương tuỷ với hoại tử cơ do vi khuẩn kỵ khí. 

- Vi trùng học: Soi tươi, nuôi cấy, kháng sinh đồ của các loại bệnh phẩm như máu 

và dịch tiết hoặc mủ tại vị trí tổn thương. 

- XN giúp chẩn đoán phân biệt: Acid uric, Anti Ds DNA, Anti ANA, Anti 

Cardiolipin, Glucose 

1.2.2. Xét nghiệm phục vụ điều trị 

- Chức năng gan, thận: Ure, creatinin, GOT, GPT, CK, điện giải đồ, Albumin, 

Protein toàn phần 

- HbsAg, HCV, HIV 

1.2.3. Xét nghiệm phục vụ biến chứng 

Cấy máu định danh vi khuẩn: Có thể dương tính 

Chẩn đoán xác định [1] 

- Tiêu chuẩn vàng cho chẩn đoán xác định là phân lập được vi khuẩn gây bệnh, 

nhưng trong thực tế chỉ có khoảng 5% trường hợp cấy máu cho kết quả (+), và 20-

30% từ dịch vết thương. 

- Chẩn đoán thường được xác lập dựa trên bệnh cảnh lâm sàng với các dấu hiệu tại 

chỗ, toàn thân kết hợp với cận lâm sàng và hình ảnh học. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- U cơ, sarcom cơ: Cơ sưng to nhưng không có triệu chứng viêm. Xét nghiệm bạch 

cầu không tăng. Chọc hút thường chỉ có máu. Chẩn đoán xác định dựa vào sinh 

thiết cơ. 



 
 

 
 

- Sarcom xương thâm nhiễm cơ: Các cơ bị thâm nhiễm sưng to, không có triệu chứng 

viêm. X-quang hoặc CT scan xương có thể thấy tổn thương xương. Chẩn đoán xác 

định dựa vào sinh thiết. 

- Trong trường hợp viêm cơ thắt lưng chậu cần chẩn đoán phân biệt với: 

+ Tổn thương khớp háng: hạn chế vận động khớp háng. 

+ Đám quánh ruột thừa hoặc các nguyên nhân gây đau cột sống thắt lưng. 

+ Trường hợp lấy được mủ cần chẩn đoán phân biệt với lao. 

- Ung thư di căn da 

- Viêm da cơ tự miễn 

- Tình trạng phù nề phần mềm cạnh khớp trong Gout cấp. 

3. Chẩn đoạn giai đoạn [2] 

- GĐ xâm lấn: triệu chứng lâm sàng thường thầm lặng và tương đối mơ hồ với các 

dấu hiệu không đặc trưng như đau, chuột rút ở vị trí tổn thương, cơ bị tổn thương 

có thể rắn hơn bình thường và ấn có thể đau, có thể sưng nhẹ tại chỗ. 

- GĐ hóa mủ: có sự hình thành ổ mủ ở cơ: Bệnh nhân thường có đau tại chỗ nhiều 

và rõ, vùng da tổn thương có thể bình thường hoặc đỏ, các biểu hiện toàn thân 

thường rõ và tăng lên. 

- GĐ muộn: các biểu hiện toàn thân và tại chỗ rõ hơn. Người bệnh thường rất đau, 

có sưng nóng đỏ và phù nề nhiều, một số trường hợp có thẻ có sốc nhiễm khuẩn. 

4. Chẩn đoán mức độ 

  Phân độ: (Eron) 

Độ Dấu hiệu toàn thân Bệnh kèm theo 

I (-) (-) 

II (+/-) (+/-) 

III Dấu hiệu nhiễm độc và triệu chứng toàn - 

Triệu chứng toàn thân:  

+ Dấu hiệu nhiễm trùng – nhiễm độc: sốt 

cao, rét run, mệt mỏi, xanh xao, gầy sút, 

chán ăn.  

(+/-) 



 
 

 
 

+ Dấu hiệu nặng:   

Huyết áp tâm thu < 90mmHg  

Mạch > 100 lần/phút hoặc < 60 lần/phút  

Nhiệt độ > 39 độ C hoặc < 36,5 độ C 

 ( sốt, mạch nhanh, HA tụt, thở nhanh) 

IV H/C nhiễm trùng nhiễm độc nặng đe dọa 

tính mạng (Sốc, truỵ tim mạch, nhiễm toan, 

suy hụ hấp,…) 

(+/-) 

5. Chẩn đoán thể lâm sàng 

- Thể thông thường: thường diễn biến qua các GĐ như ở mục (3) 

- Thể đặc biệt là viêm cơ thắt lưng chậu: do ở sâu nên các triệu chứng tại chỗ không 

rõ trừ trường hợp tổn thương lan rộng ra cơ ưng hoặc áp xe lớn, di trú xuống bẹn 

và đùi nên người bệnh thường biểu hiện đau vùng thắt lưng, hông, háng, có khi lan 

xuống đùi, khám thấy chân ben bệnh luôn ở tư thế gấp, hạn chế duỗi khớp háng 

trong khi động tác khép, dạng, gấp bình thường. 

6. Tiêu chuẩn nhập viện 

6.1. Triệu chứng lâm sàng 

6.1.1. Triệu chứng toàn thân 

Có 1 trong số các dấu hiệu sau: 

- Có hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc 

- Có dấu hiệu năng: RL huyết động, thân nhiệt 

6.1.2. Triệu chứng tại chỗ 

- Tổn thương viêm rộng hoặc/ và có dấu hiệu hoại tử hoặc/ và xuất hiện bọng nước, 

xuất huyết, vỡ chảy dịch hoặc mủ 

- Lưu ý thể đặc biệt ( viêm cơ thắt lưng chậu) 

6.2. Cận lâm sàng ( nếu có) 

- Bilan viêm có các chỉ số tăng cao 

- CĐ hình ảnh: có hình ảnh viêm hoặc abces tổ chức 



 
 

 
 

- Có bệnh lý nền cần theo dõi điều chỉnh : ĐTĐ, Suy thận, Suy gan, Suy giảm miễn 

dịch … 

6.3. Bệnh nhân đã được điều trị 1 đợt theo đơn hoặc tại tuyến dưới nhưng triệu 

chứng không cải thiện hoặc tăng nặng 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị [1] 

- Loại bỏ tình trạng nhiễm trùng bằng kháng sinh phù hợp và chăm sóc vết thương. 

- Phòng ngừa tình trạng nhiễm trùng lan rộng. 

2. Điều trị cụ thể      

2.1. Điều trị nội khoa 

Kháng sinh: nên điều trị ngay trước khi có kết quả kháng sinh đồ, có thể dựa trên 

phân độ Eron: 

- Độ I: kháng sinh đường uống : Dicloxacillin, Erythromycin, Cephalexin 4g/ngày 

chia 4lần (4-6 tuần), Augmentin (Amoxycillin + Clavunate): Viên 1000mg, uống 

01 viên/ lần x 02 lần/ ngày), Clindamycin TM 1800mg/ngày, chia 3lần trong 2-4 

tuần 

- Độ II và độ III : Kháng sinh đường toàn thân: Vancomycin (30mg/kg chia 2 

lần/ngày).  Hoặc Fosmicin 2 gam/ngày chia 2 lần. Hoặc Clindamycin 1.8g/ngày 

chia 3 lần. Hoặc Cephalosporin thế hệ 2,3,4. (Cefuroxim TM 4,5g/ngày chia 3 lần; 

Cefotaxim TM 4g/ngày chia 4 lần; Cefixim 200mg uống ngày 2 viên chia 2 lần) 

hoặc kháng sinh khác cùng nhóm. 

- Độ III độ IV : Phối hợp các kháng sinh, hoặc với Meropenem TM 1.5/ ngày chia 3 

lần, Imipenem TM 2g/ ngày chia 2 lần 

Đánh giá đáp ứng lâm sàng sau 48-72h, sau đó điều chỉnh kháng sinh 

theo kháng sinh đồ. 

2.2. Điều trị hỗ trợ 

- Giảm đau: Paracetamol, Codein, Tramadol… : Paracetamol 1g/ 100ml truyền TM 

mỗi 6/8h. Hoặc Paracetamol 500mg uống 2 viên mỗi 6/8h. Hoặc 

Paracetamol+Tramadol uống 3 viên/ ngày chia 3 lần 



 
 

 
 

- Kháng viêm không Steroid khi cần : Etoricoxib 90-120mg/ ngày. Hoặc Celecoxib 

400mg/ ngày chia 2 lần. Hoặc Meloxicam 15mg/ ngày … 

- Tại chỗ: Thay băng hay chăm sóc vết thương, phẫu thuật cắt lọc hay dẫn lưu mủ 

khi cần. 

- Toàn thân: điều chỉnh nước – điện giải, bù Protein, Albumin, huyết tương, máu khi 

cần. 

2.3. Chăm sóc dinh dưỡng 

Nâng tổng trạng bằng chế độ dinh dưỡng điều trị: chế độ ăn tăng Protein, hạn 

chế Glucose, đủ Vitamin và các yếu tố vi lượng … 

3. Các chỉ tiêu theo dõi 

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn, các triệu chứng toàn thân, triệu chứng tại chỗ để 

phát hiện diễn biến chuyển độ nặng đòi hỏi thay đổi chiến thuật điều trị phù hợp 

và kịp thời. 

- Theo dõi chức năng gan, thận và bilan viêm (Tế bào máu ngoại vi, tốc độ lắng máu, 

CRP) thường xuyên. 

- Thời gian điều trị tuỳ dạng lâm sàng, có thể kéo dài 4-6 tuần, 

- Có thể chuyển sang kháng sinh đường uống khi lâm sàng ổn định sau 10-14 ngày. 

Điều kiện là phải phù hợp kháng sinh đồ và kiểm soát tốt tình trạng nhiễm trùng, 

các bệnh đi kèm ổn định. 

4. Tiêu chuẩn ra viện 

4.1. Lâm sàng 

- Không còn dấu hiệu của hội chứng nhiễm trùng – nhiễm độc và 

- Giảm ở mức ổn định hoặc hết các triệu chứng tại chỗ 

4.2. Cận lâm sàng 

- Bilan viêm về giới hạn bình thường 

- Giảm mức độ và diện tích tổn thương trên CĐ hình ảnh 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Abces cơ, nhiễm khuẩn huyết 



 
 

 
 

Tiên lượng nặng khi: nhiễm trùng huyết, cơ địa suy giảm miễn dịch, bệnh nhân già 

yếu suy kiệt… 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Đảm bảo nguyên tắc vô trùng khi làm thủ thuật. 

- 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. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp (Ban hành kèm theo 

Quyết định số 361/QĐ-BYT Ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

[2] “Bệnh học nội khoa” tập 2 (2015) – trường Đại học Y Hà Nội, Nhà xuất bản Y 

học  

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

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH 

1 L02 Áp xe da, nhọt, nhọt cụm 

2 L03 Viêm mô bào 

3 L03.1 Viêm mô bào ở ác phần khác của chi 

4 L03.2 Viêm mô bào ở mặt 

5 L03.3 Viêm mô bào ở thân 

6 L03.8 Viêm mô bào ở vị trí khác 

7 L03.9 Viêm mô bào không đặc hiệu 

8 L23 Viêm da tiếp xúc dị ứng 

9 L25 Viêm da tiếp xúc không đặc hiệu 

10 L27 Viêm da do các chất được đưa vào trong cơ thể 

11 L30 Các viêm da khác 

12 M33.2 Viêm đa cơ 

13 M33.1 Các bệnh viêm da cơ khác 

14 M60 Viêm cơ 

15 M60.0 Viêm cơ nhiễm khuẩn 



 
 

 
 

16 M60.8 Các loại viêm cơ khác 

17 A40 Nhiễm trùng huyết do liên cầu 

18 A48 Bệnh nhiễm khuẩn khác, chưa được phân loại 

19 A48.8 Bệnh nhiễm khuẩn xác định khác 

20 B35 Nhiễm nấm da 

21 B35.9 Bệnh nấm da, không đặc hiệu 

22 C44 U ác khác của da 

23 D04 Ung thư biểu mô tại chỗ của da 

24 D21 U lành khác của mô liên kết và mô mềm khác 

25 D23 U lành khác của da 

26 D86.3 Bệnh sarcoid da 

 

  



 
 

 
 

 

VIÊM BÀNG QUANG CẤP 

 

 

I. KHÁI NIỆM [1] 

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 tiểu buốt, tiểu dắt, có thể có 

tiểu máu, tiểu 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. Chẩn đoán và điều trị phụ thuộc vào 

các thể lâm sàng: viêm bàng quang cấp thông thường hay viêm bàng quang cấp biến 

chứng. 

II. NGUYÊN NHÂN [2] 

1. Các loại vi khuẩn thường gặp: Vi khuẩn gram (-) chiếm khoảng 90%, vi khuẩn 

gram(+) 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 aereus: 1 - 2% người bệnh.  

1.2. 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.... 

III. CHẨN ĐOÁN: Tùy theo bệnh mà có các chẩn đoán sau 

1. Chẩn đoán xác định [2] 



 
 

 
 

1.1 Lâm sàng 

a) Triệu chứng cơ năng 

Có hội chứng bàng quang rõ với đái buốt, đái rắt, có thể đái máu, đái mủ ở cuối 

bãi. 

- Có thể đau nhẹ vùng trên khớp mu khi bàng quang căng. 

- Đôi khi triệu chứng không  điển hình, chỉ nóng rát khi đi tiểu hoặc đái rắt. 

- Thường không sốt hoặc chỉ sốt nhẹ (Nhiệt độ <38O C). 

b) Khám lâm sàng: Khám lâm sàng giúp chẩn đoán phân biệt với các bệnh như: viêm 

thận – bể thận; viêm cầu thận cấp… 

1.2 Cận lâm sàng: 

a) Xét nghiệm nước tiểu: [2] 

* Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số: Có Bạch cầu niệu, hồng cầu niệu có thể có 

hoặc không, Protein niệu có thể có hoặc không. 

* Xét nghiệm căn nước tiểu 

- Bạch cầu niệu dương tính từ (++) đến (++++) (≥104 bạch cầu/ml). Tuy nhiên trên 

kính hiển vi soi có nhiều bach cầu đa nhân thoái hóa ở mẫu nước tiểu tươi thì không 

cần đếm số lượng ≥104 bạch cầu/ml vẫn đủ tiêu chuẩn chẩn đoán. 

- Nitrit niệu (+) 

- Không có Protein niệu trừ khi có tiểu máu, tiểu mủ đại thể 

* Xét nghiệm vi khuẩn nuôi cấy và định danh vi khuẩn: Xác định vi khuẩn gây bệnh 

(Vi khuẩn niệu ≥105/ml nước tiểu cấy) và kháng sinh đồ.  

b)Xét nghiệm máu 

+ Xác định mức độ nhiễm trùng: Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, Máu lắng/ CRP, 

Procalcitonin (nếu cần). 

+ Xác định biến chứng: suy thận: xét nghiệm đánh gí chức năng thận: Ure, Creatinin, 

Uric, điện giải đồ 

+ Xác định bệnh lý kèm theo (hay gặp ở nam giới): viêm tiền liệt tuyến, viêm tinh 

hoàn, viêm mào tinh hoàn…: xét nghiệm PSA toàn phần, siêu âm tuyến tiền liệt, siêu 

âm phần mềm vùng bẹn bùi. 



 
 

 
 

c) Siêu âm ổ bụng: thành bàng quang dày, có hốc, túi thừa (Viêm bàng quang tái phát 

nhiều lần hoặc mạn tính); xác định các biến chứng (nếu có); xác định nguyên nhân 

(nếu có) như: sỏi niệu quản, U phì đại tiền liệt tuyến…  

d) Nội soi bàng quang: khi bệnh nhân nhân có tình trạng tiểu máu kéo dài hoặc nhiễm 

khuẩn kéo dài, lặp lại nhiều lần. 

e) Chụp cắt lớp vi tính ổ bụng : để chẩn đoán phân biệt (khi cần) 

2. Chẩn đoán phân biệt: [1] 

- Viêm cầu thận cấp: Trường hợp bệnh nhân có tiểu máu. 

- Viêm thận – bể thận:  

- Đợt cấp của viêm bàng quang mạn: dựa vào siêu âm: tổn thương mạn tính ở thành 

bàng quang: dựa vào tiền sử, siêu âm thành bàng quang dày không đều, có túi thừa 

hoặc tạo thành các hốc… 

3. Chẩn đoán giai đoạn: không 

4. Chẩn đoán mức độ: không 

5. Chẩn đoán thể lâm sàng (chẩn đoán nguyên nhân) [2] 

5.1. Các loại vi khuẩn thường gặp 

- Escherichia Coli: Khoảng 70-80% bệnh nhân. 

- Proteus Mirabilis: 10-15% bệnh nhân 

- Klebsiella: 5-10% bệnh nhân 

- Pseudomonas Aerusginosa: 1-2% bệnh nhân 

- Staphylococus Aureus: 1-2% bệnh nhân 

5.2. Nguyên nhân thuận lợi 

- Phì đại tiền liệt tuyến hoặc u tuyến tiền liệt. 

- Sỏi, u bàng quang. 

- Đái tháo đường. 

- Có thai. 

- Đặt ống dẫn lưu bàng quang do nhiều nguyên nhân khác nhau. 

 6. Chẩn đoán biến chứng: 



 
 

 
 

- Viêm bàng quang mạn: dựa chủ yếu vào siêu âm ổ bụng đánh giá thành bàng quang 

(bàng quang thành dày, tạo các hốc, túi thừa...) và nội soi bàng quang. 

- Viêm thận – bể thận: Siêu âm ổ bụng hoặc Chụp Cắt lớp vi tính ổ bụng. 

IV. ĐIỀU TRỊ [2] 

1. Hướng điều trị: 

- Chế độ ăn uống, sinh hoạt: Uống đủ nước: đảm bảo duy trì lượng nước tiểu khoảng 

trên 1.5 lít/24 giờ. 

- Điều trị nội khoa: kháng sinh, giảm đau, giãn cơ... 

2. Điều trị cụ thể: 

2.1. Điều trị thể viêm bàng quang cấp thông thường 

- Có thể dùng một trong các thuốc sau: (Tùy thuộc mức độ nhiễm khuẩn trên lâm 

sàng và tình trạng bệnh nhân) 

+ Nhóm Trimethoprim- Sulfamethoxazol: Ví dụ Biseptol, Lysptol viên 480mg, ngày 

uống 3 viên chia 2 lần, uống trong 5 ngày. 

+ Nhóm Beta Lactamin: Ví dụ Amoxicilin viên 500mg, ngày uống 4-6 viên, chia 4 

lần, uống trong 5 ngày. 

+ Nhóm Cefalosporin thế hệ 2 hoặc 3 tuỳ tình trạng nhiễm khuẩn: Ví dụ Cefamandol 

2-4g/ngày tiêm tĩnh mạch, Ceftriaxone 2 – 4g/ngày tiêm tĩnh mạch trong 7 – 15 

ngày… 

 Nhóm hóa chất sát khuẩn: Ví dụ Mictasol blue 500mg ngày 4 viên chia 2 lần, uống 

trong 10 ngày. 

- Uống đủ lượng nước : Lượng nước tiểu trên 24h duy trì khoảng 2 lít. 

- Nếu sau 3 ngày điều trị bệnh không đỡ, cần thay đổi phác đồ điều trị. Có thể dùng 

thuốc nhóm Fluroquinolon: Levofloxacin 0,5g/ngày truyền tĩnh mạch hoặc 

Ciprofloxacin 0,4g/ngày truyền tĩnh mạch trong 10-15 ngày  hoặc fosfomycin 2 

gam/ngày truyền tĩnh mạch tùy tình trạng nhiễm khuẩn. Bệnh nhân cần được khám 

lâm sàng và làm các xét nghiệm cận lâm sàng để tìm các nguyên nhân thuận lợi (Phì 

đại tuyến tiền liệt, sỏi bàng quang …) và các xét nghiệm vi khuẩn (Soi tươi, nhuộm 

Gram, cấy). 



 
 

 
 

2.2. Điều trị thể viêm bàng quang cấp có nguyên nhân thuận lợi 

- Tốt nhất là lựa chọn kháng sinh đồ nếu có kết quả cấy nước tiểu, đồng thời điều trị 

loại bỏ nguyên nhân thuận lợi. 

- Thời gian điều trị trung bình nên từ 10 – 14 ngày. 

- Có thể dùng kháng sinh đường tiêm hoặc đường uống. 

- Uống đủ nước. 

2.3. Điều trị viêm bàng quang cấp ở phụ nữ có thai 

Cần sử dụng những kháng sinh không có nguy cơ ảnh hưởng tới thai nhi. Thời gian 

điều trị trung bình từ 7 – 10 ngày. Có thể lựa chọn một trong những kháng sinh sau: 

- Nhóm Cefalosporin thế hệ 2: Ví dụ Cephalexin viên 500mg, ngày 4 viên chia 4 lần, 

uống trong 7 -10 ngày hoặc Cefuroxim: Lọ 750mg, ngày 3 lọ chia 3 lần, tiêm bắp sâu 

hoặc tĩnh mạch chậm trong 3 – 5 phút. Tiêm trong 3-5 ngày, sau đó chuyển thuốc 

uống cho đủ 10 ngày. Hoặc Ceftazidim: Lọ 1g, ngày 2-3 lọ, chia 2-3 lần, tiêm bắp 

sâu hoặc tĩnh mạch chậm trong 3-5 phút. Tiêm trong 3-5 ngày, sau đó chuyển thuốc 

uống cho đủ 10 ngày… 

- Nhóm Beta-Lactamin: Ví dụ Augmentin, Moxiclav, Amoclavic: Viên 500mg, ngày 

3 viên chia 3 lần, uống trong 7-10 ngày. Hoặc Augmentin tiêm 1,5g-2g trong 3 đến 5 

ngày, sau đó chuyển uống cho đủ 10 ngày. 

Lưu ý: Cần điều trị ngay viêm bàng quang cấp, kể cả trường hợp chỉ có vi khuẩn niệu 

mà chưa có biểu hiện lâm sàng ở phụ nữ có thai để phòng viêm thận-bể thận cấp, một 

tình trạng bệnh dễ đưa đến sẩy thai hoặc đẻ non. Cũng cần chú ý đặc biệt không dùng 

nhóm Quinolon cho phụ nữ có thai vì ảnh hưởng tới sự phát triển xương sụn của trẻ. 

2.4. Điều trị viêm bàng quang cấp hay tái phát 

Bệnh nhân được coi là hay tái phát khi có từ 4 đợt nhiễm khuẩn tiết niệu trong 1 năm. 

Sau điều trị tấn công cần tiếp tục điều trị duy trì. Có thể dùng một trong các phác đồ 

sau: 

- Dùng một liều kháng sinh trước hoặc sau mỗi lần giao hợp, nếu nhiễm khuẩn liên 

quan đến quan hệ tình dục: 

+ Biseptol (Trimethoprim- sulfamethoxazol): 480mg x 1 viên hoặc  



 
 

 
 

+ Noroxin: 400mg x ½ viên  

+ Nitrofurantoin viên 100 mg uống 1 viên. 

- Dùng liều thấp kháng sinh hàng ngày (Thường 1/3 liều), uống vào buổi tối trước 

khi đi ngủ, kéo dài 3→6 tháng. Ví dụ: 

+ Biseptol: 480mg x ½ viên trước khi đi ngủ hoặc 

+ Norloxacin 400mg x ½  viên trước khi đi ngủ hoặc 

+ Cephalexin: 250mg x 1 viên trước khi đi ngủ hoặc 

+ Nitrofuratoin: 50mg x 1 viên trước khi ngủ hoặc 

+ Ciproloxacin 250 mg x ½ viên uống trước khi đi ngủ. 

- Uống đủ nước. Uống nhiều nước để nước tiểu ít nhất > 1,5 lít/ 24h và không nhịn 

tiểu quá 6 giờ là rất quan trọng. 

2.5. Điều trị viêm bàng quang cấp ở nam giới 

Nên ưu tiên dùng nhóm Quinolone vì thuốc có khả năng thâm nhập vào mô tiền liệt 

tuyến tốt nhất. Có thể dùng một trong các thuốc sau: 

- Trimethoprim- Sulfamethoxazol: Ví dụ Biseptol, Lysptol viên 480mg, uống 02 viên/ 

lần x 02 lần/ ngày trong 7-10 ngày. 

- Cephalexin viên 500mg, ngày 4 viên chia 2 lần, uống trong 7 – 14 ngày. 

- Amoxycillin + Clavunate: Viên 1000mg, uống 01 viên/ lần x 02 lần/ ngày trong 7-

14 ngày 

- Norfloxacin viên 400 mg: uống 01 viên/lần x 02 lần/ngày trong 7-10 ngày. 

- Uống đủ nước và không nhịn tiểu quá 06 giờ. 

- Nếu phát hiện có viêm tiền liệt tuyến cấp hoặc mạn sẽ có phác đồ điều trị riêng. 

Lưu ý: Điều quan trọng nhất là cần tìm nguyên nhân liên quan viêm bàng cấp ở nam 

giới như: viêm tiền liệt tuyến, viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn…để lựa chọn 

kháng sinh và thời gian điều trị cho phù hợp. Khi chưa rõ có nguyên nhân liên quan, 

thời gian dùng thuốc cũng nên kéo dài hơn. 

2.6. Điều trị viêm bàng quang cấp có biến chứng 

- Phát hiện được một trong các nguyên nhân thuận lợi thường gặp: tắc nghẽn đường 

bài niệu (sỏi, u, nước tiểu tồn dư >100ml, bàng quang thần kinh, đặt sonde bàng 



 
 

 
 

quang hoặc soi bàng quang, can thiệp niệu đạo (vi khuẩn Bệnh viện kháng thuốc); 

đái tháo đường, suy giảm miễn dịch… 

- Cần cấy nước tiểu trước khi dùng kháng sinh. Khi có triệu chứng tiểu buốt, tiểu dắt 

thì Bạch cầu niệu <104 bạch cầu/ml; vi khuẩn nuôi niêu < 105 vi khuẩn/ml vẫn được 

chẩn đoán là nhiễm khuẩn tiết niệu nhất là khi có nguyên nhân thuận lợi hoặc vi khuẩn 

ít gặp (tụ cầu vàng, trực khuẩn mủ xanh…) 

- Thời gian dùng kháng sinh kéo dài hơn. 

- Cơ thể dùng một trong số những thuốc sau: 

+ Các thuốc nhóm Quinolon: viên 400 mg, 500 mg uống 01 viên/ lần x 02 lần/ 

ngày trong 10-14 ngày: Norfloxacin 400 mg x 01 viên/ lần x 2 lần/ ngày; Ciprfloxacin 

500 mg x 01 viên/ lần x 2 lần/ ngày 

+ Amoxycillin + Clavunate: Viên 1000mg, uống 01 viên/ lần x 02 lần/ ngày 

trong 10 -14 ngày 

Lưu ý: 

Tốt nhất nên dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ (Nếu nước tiểu có vi khuẩn niệu 

(+) sẽ dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ). 

Điều trị loại bỏ nguyên nhân: phẫu thuật lấy sỏi, u …; rút sonde bàng quang; 

Uống đủ nước và không nhịn tiểu quá 06 giờ. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG [2] 

- 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 



 
 

 
 

VI. PHÒNG BỆNH [2] 

- Cần giữ vệ sinh bộ phận sinh dục ngoài 

- Uống đủ nước để đảm bảo lượng nước tiểu >1,5 lit/24h, đi tiểu đều đặn thường 

xuyên 4-5 giờ/lần 

- Điều trị loại bỏ nguyên nhân thuận lợi 

VI. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN VIÊM BÀNG QUANG CẤP 

1. Đối với thể thông thường: sau 03 ngày điều trị bằng thuốc uống theo đúng phác 

đồ không đỡ cần nhập viện để làm thêm xét nghiệm cận lâm sàng và điều trị 

bằng kháng sinh đường tiêm/truyền TM 

2. Đối với thể viêm bang quang cấp có nguyên nhân thuận lợi: do cần làm kháng 

sinh đồ để sử dụng kháng sinh hiệu quả và cần tìm và loại bỏ nguyên nhân nên 

cần nhập viện điều trị 

3. Đối với thể viêm bàng quang cấp ở phụ nữ có thai: chỉ định nhập viện điều trị 

khi lâm sàng bệnh nhân: sốt, hội chứng bàng quang (+); đau hông lưng. Cần 

nhập viện điều trị do nguy cơ biến chứng viêm thận bể thận. 

4.  Đối với thể viêm bàng quang cấp ở nam giới: cần nhập viện điều trị khi: 

- Sau 03 ngày điều trị bằng thuốc uống theo đúng phác đồ không đỡ 

- Có nguyên nhân liên quan như: viêm tiền liệt tuyến, viêm tinh hoàn, viêm 

mào tinh hoàn… 

5. Đối với thể viêm bang quang cấp có biến chứng: khi xác định viêm bang quang 

cấp có biến chứng cần nhập viện điều trị. 

 

VII. TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

- Lâm sàng: bệnh nhân hết sốt, hết tiểu buốt, tiểu dắt 

- Cận lâm sàng: xét nghiệm nước tiểu: Bạch cầu niệu âm tính. 
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1. “Bệnh học nội khoa” tập 1 (2012), Nhà xuất bản Y học. 



 
 

 
 

2. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về thận – tiết niệu (Ban hành kèm 

theo Quyết định số 3931/QĐ-BYT ngày 21/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế). 

 

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

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 N30.0 Viêm bàng quang cấp  

2 N30.1 Viêm bàng quang kẽ (mạn)  

3 N30.2 Viêm bàng quang mạn khác  

4 N30.3 Viêm tam giác bàng quang  

5 N30.4 Viêm bàng quang do tia xạ  

6 N30.8 Viêm bàng quang khác  

7 N30.9 Viêm bàng quang, không đặc hiệu  

8 
N31.0 

Bàng quang thần kinh không được ức 

chế, không phân loại nơi khác 

 

9 
N31.1 

Bàng quang thần kinh phản xạ, không 

phân loại nơi khác 

 

10 
N31.2 

Bàng quang thần kinh mất trương lực, 

không phân loại nơi khác 

 

11 N32.3 Túi thừa bàng quang  

12 N32.4 Vỡ bàng quang, không do chấn thương  

13 N34.2 Viêm niệu đạo khác  

14 N36.1 Túi thừa niệu đạo  

15 
N39.0 

Nhiễm khuẩn hệ tiết niệu, vị trí không 

xác định 

 

16 N39.9 Biến đổi của hệ tiết niệu, không đặc hiệu  

17 N20.0 Sỏi thận  

18 N20.1 Sỏi niệu quản  

19 N20.2 Sỏi thận và sỏi niệu quản  



 
 

 
 

20 N20.9 Sỏi tiết niệu, không đặc hiệu  

21 N21.0 Sỏi bàng quang  

22 N21.1 Sỏi niệu đạo  

23 N21.8 Sỏi đường tiết niệu dưới khác  

24 N21.9 Sỏi đường tiết niệu dưới, không đặc hiệu  

25 
N28.9 

Biến đổi của thận và niệu quản, không 

đặc hiệu 

 

26 
N13.7 

Bệnh tiết niệu kèm theo trào ngược bàng 

quang niệu quản 

 

27 
N13.8 

Bệnh tiết niệu trào ngược và tắc nghẽn 

khác 

 

28 
N13.9 

Bệnh tiết niệu trào ngược và tắc nghẽn, 

không đặc hiệu 

 

29 
N11.0 

Viêm thận bể thận mạn do trào ngược 

không tắc nghẽn 

 

30 N11.1 Viêm thận bể thận mạn do tắc nghẽn  

 

  



 
 

 
 

 

NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU (UTI) 

 

 

I. KHÁI NIỆM 

Nhiễm trùng đường tiểu (NTĐT) là một bệnh nhiễm trùng thường gặp, xuất 

hiện khi vi khuẩn gây bệnh đi vào niệu đạo và nhân lên trong đường tiểu hoặc do vi 

khuẩn từ máu đến thận và đường tiết niệu. Dòng chảy của nước tiểu là một lực cơ 

học giúp tống xuất vi khuẩn. 

II. NGUYÊN NHÂN VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ [2], [3] 

1. Nguyên nhân: 

- Vi khuẩn: Escherichia coli (E. coli) gây nên 90% trường hợp NTĐT. 

- Các vi khuẩn khác gây NTĐT bao gồm Proteus, Klebsiella…Proteus có thể gây sỏi. 

- Virus, nấm… 

2. Yếu tố nguy cơ 

- Thủ thuật thông tiểu cũng là yếu tố nguy cơ gây bệnh. Nếu ống thông lưu càng lâu 

ngày thì nguy cơ mắc bệnh càng cao. 

- Vệ sinh không đúng cách 

+ Tắt nghẽn đường ra của bàng quang do sỏi. 

+ Rối loạn chức năng bàng quang ví dụ chấn thương cột sống, bàng quang thần 

kinh… 

+ Những dị tật đường tiết niệu như trào ngược bàng quang niệu quản… hẹp 

niệu đạo do bẩm sinh hoặc do chấn thương. 

+ Suy giảm miễn dịch. 

+ Đái tháo đường. 

+ Hẹp bao quy đầu. 

+ Sỏi thận. 

+ Bất động lâu ngày (chấn thương, bại liệt). 

+ Uống ít nước.          



 
 

 
 

+ Táo bón. 

+ Một số người có E.Colivới tuýp 1 Fimbria tạo điều kiện cho vi khuẩn dễ bám 

vào tế bào lót bề mặt đường tiểu gây nên NTĐT tái diễn. 

III. Phân loại: Nhiễm trùng đường tiểu được phân thành: [3] 

1. Viêm niệu đạo 

Viêm niệu đạo do vi khuẩn (hoặc ký sinh trùng, vi rút, hoặc nấm) xảy ra khi 

các căn nguyên này nhân lên cấp tính hoặc mạn tính tại đoạn niệu đạo hành và niệu 

đạo dương vật của nam giới và toàn bộ niệu đạo của nữ giới. Các căn nguyên gây 

bệnh lây truyền qua đường tình dục như Chlamydia trachomatis; Neisseria 

gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; và vi rút herpes simplex là nguyên nhân phổ 

biến ở cả hai giới. 

2. Viêm bàng quang 

Viêm bàng quang là tình trạng nhiễm trùng bàng quang. Viêm bàng quang hay 

gặp ở phụ nữ, thường khởi phát sau quan hệ tình dục (viêm bàng quang tuần trăng 

mật), đa số là nhẹ và ít biến chứng. Ở nam giới, viêm bàng quang thường diễn biến 

phức tạp hơn, do căn nguyên đi ngược lên từ niệu đạo, hoặc tiền liệt tuyến, hoặc thứ 

phát sau can thiệp đặt dụng cụ vào niệu đạo. Nguyên nhân phổ biến nhất của viêm 

bàng quang tái phát ở nam giới là viêm mạn tính tuyến tiền liệt 

3. Hội chứng niệu đạo cấp 

Hội chứng niệu đạo cấp tính, xảy ra ở phụ nữ, là một hội chứng liên quan đến 

tiểu buốt, tiểu nhiều lần, và tiểu mủ (hội chứng tiểu buốt-tiểu mủ), do đó triệu chứng 

tương tự viêm bàng quang. Tuy nhiên, trong hội chứng niệu đạo cấp tính (không 

giống như ở bệnh viêm bàng quang), nuôi cấy nước tiểu thường là âm tính hoặc biểu 

hiện số khuẩn lạc thấp hơn tiêu chuẩn kinh điển để chẩn đoán nhiễm khuẩn bàng 

quang. Nguyên nhân gây viêm niệu đạo có thể do Chlamydia 

trachomatis và Ureaplasma urealyticum, những loại vi khuẩn không thể phát hiện 

trên nuôi cấy nước tiểu thường quy. 

Các nguyên nhân không nhiễm trùng đã được đề xuất, nhưng các bằng chứng 

khẳng định vẫn chưa được kết luận rõ ràng, và hầu hết các nguyên nhân không nhiễm 



 
 

 
 

trùng thường ít hoặc không có hiện tượng tiểu mủ. Các nguyên nhân không nhiễm 

trùng có thể bao gồm các bất thường về giải phẫu (ví dụ như hẹp niệu đạo), bất thường 

về sinh lý (ví dụ rối loạn chức năng cơ đáy chậu), mất cân bằng hoóc môn (ví dụ viêm 

niệu đạo teo), chấn thương cục bộ, triệu chứng của hệ thống đường ruột, và viêm. 

4. Vi khuẩn niệu không triệu chứng: là tình trạng không có triệu chứng cơ năng và 

triệu chứng thực thể của UTI ở bệnh nhân, nhưng cấy nước tiểu có đủ các tiêu chuẩn 

chẩn đoán UTI. Tiểu mủ có thể có hoặc không. Do không có triệu chứng, nên các vi 

khuẩn niệu được tìm thấy chủ yếu ở những bệnh nhân có nguy cơ cao được sàng lọc, 

hoặc khi nuôi cấy nước tiểu vì các lý do khác. 

Sàng lọc bệnh nhân có vi khuẩn niệu không triệu chứng được chỉ định cho những 

người có nguy cơ biến chứng nếu không được điều trị. Những bệnh nhân này bao 

gồm:  

• Phụ nữ mang thai từ 12 đến 16 tuần, hoặc nếu muộn hơn, vào lần khám thai 

đầu tiên (do nguy cơ UTI có triệu chứng, bao gồm viêm thận bể thận, trong khi 

mang thai; và hậu quả bao gồm cả sơ sinh nhẹ cân và sinh non. 

• Bệnh nhân đã có ghép thận trong vòng 6 tháng trước. 

• Bệnh nhi trào ngược bàng quang niệu quản 

• Trước một số thủ thuật xâm lấn đường sinh dục tiết niệu có thể gây ra chảy 

máu niêm mạc (ví dụ, cắt tuyến tiền liệt qua niệu đạo) 

Một số bệnh nhân (ví dụ như phụ nữ sau mãn kinh, bệnh nhân đái tháo đường kiểm 

soát tốt, bệnh nhân đang có dị vật như ống dẫn lưu thận qua da hay sonde tiểu) thường 

gặp nhiễm khuẩn đường tiết niệu không triệu chứng dai dẳng và đôi khi là tiểu mủ. 

Tuy nhiên, những bệnh nhân này không nên được sàng lọc, do nguy cơ thấp mắc UTI 

phức tạp do vi khuẩn niệu và không cần phải điều trị. Ngoài ra, ở những bệnh nhân 

có sonde tiểu, điều trị thường khó đạt được vi khuẩn niệu âm tính và gia tăng tỷ lệ 

kháng kháng sinh 

5. Viêm thận bể thận cấp tính 

Viêm thận bể thận là nhiễm khuẩn ở nhu mô thận. Thuật ngữ này không nên 

được sử dụng để mô tả bệnh ống kẽ thận trừ khi tình trạng nhiễm trùng được ghi 



 
 

 
 

nhận. Ở phụ nữ, khoảng 20% các trường hợp nhiễm khuẩn huyết  mắc phải ở cộng 

đồng là do viêm thận bể thận. Viêm thận-bể thận là không phổ biến ở nam giới với 

một đường niệu bình thường. 

Trong 95% trường hợp viêm thận bể thận, nguyên nhân là sự xâm nhập của vi 

khuẩn ngược dòng qua đường niệu. Mặc dù tắc nghẽn (ví dụ, hẹp, sỏi, khối u, bàng 

quang thần kinh, trào ngược bàng quang niệu quản) dẫn đến viêm thận bể thận, nhưng 

hầu hết phụ nữ bị viêm thận bể thận không có khiếm khuyết về chức năng hoặc giải 

phẫu. Ở nam giới, viêm thận bể thận thường do một số khiếm khuyết chức năng hoặc 

giải phẫu. Bệnh viêm bàng quang đơn thuần hoặc các khiếm khuyết giải phẫu có thể 

gây ra trào ngược. Nguy cơ ngược dòng của vi khuẩn sẽ tăng lên đáng kể khi có giảm 

nhu động niệu quản (ví dụ như trong thời gian mang thai, tắc nghẽn, hay do độc tố vi 

khuẩn gram âm). Bệnh viêm thận bể thận phổ biến ở trẻ em gái, phụ nữ mang thai 

sau khi đặt sonde bàng quang. 

Viêm thận bể thận nếu không do vi khuẩn ngược dòng đường niệu, thì thường là qua 

đường máu, đặc biệt là các vi khuẩn có độc tố như S. aureus, P. 

aeruginosa, Salmonella, và Candida. 

Thận thường tăng kích thước vì bạch cầu đa nhân trung tính gây viêm và phù 

nề. Tình trạng nhiễm khuẩn là khu trú và không liên tục, bắt đầu từ vùng chậu đi lên 

tuỷ thận sau đó lan vào vùng vỏ thận tạo hình ảnh tổn thương hình chêm. Các tế bào 

viêm xuất hiện trong vòng vài ngày, và vùng tủy và vùng dưới vỏ của thận có thể 

hình thành các ổ áp xe. Thường là vùng nhu mô bình thường của thận nằm xen giữa 

các ổ nhiễm trùng. 

Hoại tử nhú thận có thể là bằng chứng của viêm thận bể thận cấp liên quan đến 

bệnh đái tháo đường, tắc nghẽn, bệnh hồng cầu hình liềm, viêm thận bể thận ở những 

bệnh nhân ghép thận, viêm thận bể thận do nấm candida, hoặc bệnh thận do thuốc 

giảm đau. 

Mặc dù viêm thận bể thận cấp thường liên quan đến vết sẹo thận ở trẻ em, 

nhưng sẹo ở người lớn không thể phát hiện được khi không có trào ngược hoặc tắc 

nghẽn. 



 
 

 
 

III. CHẨN ĐOÁN:  

1. Chẩn đoán xác định [2], [3] 

1.1 Lâm sàng 

- Bệnh nhân lớn tuổi và bệnh nhân bị bàng quang thần kinh hoặc phải đặt lưu 

thông tiểu có thể có các biểu hiện của nhiễm trùng huyết và mê sảng mà không có 

các triệu chứng của đường tiết niệu. 

- Khi có triệu chứng, chúng có thể không tương quan với vị trí nhiễm khuẩn 

của đường niệu vì có sự chồng lấp các triệu chứng; tuy nhiên, có một cái nhìn tổng 

thể là rất hữu ích. 

- Viêm niệu đạo: các triệu chứng chính là tiểu buốt, chảy dịch niệu đạo, và 

thường gặp chủ yếu ở nam giới. Chất dịch tiết đó có thể là mủ, dịch trắng, hoặc dịch 

nhầy. Dịch tiết có đặc điểm như dịch mủ không có sự khác biệt giữa nguyên nhân 

gây viêm niệu đạo do lậu và không do lậu . 

- Viêm bàng quang: khởi phát thường là đột ngột, điển hình là tiểu nhiều lần, 

tiểu gấp, và nóng rát hoặc đau khi đi tiểu với một lượng nước tiểu rất ít. Chứng tiểu 

đêm, đau trên xương mu và đau thắt lưng thường rất phổ biến. Nước tiểu thường đục, 

và đái máu vi thể (hiếm khi đái máu đại thể) có thể xảy ra. Sốt nhẹ có thể có. Tiểu 

hơi (tiểu có bọt khí trong nước tiểu) có thể xảy ra khi có nhiễm trùng do dò bàng 

quang-ruột hoặc dò bàng quang-âm đạo hoặc viêm bàng quang do vi khuẩn sinh hơi. 

- Viêm thận bể thận cấp: các triệu chứng có thể giống như những triệu chứng 

của viêm bàng quang. 1/3 số bệnh nhân có tiểu dắt và tiểu nhiều lần. Tuy nhiên, với 

viêm thận bể thận, các triệu chứng thường bao gồm rét run, sốt, đau vùng hông lưng, 

đau quặn bụng, buồn nôn, và nôn. Nếu bụng mềm,hoặc thành bụng mỏng thỉnh thoảng 

có thể sờ thấy thận to và đau khi chạm. Vỗ hông lưng dương tính thường xuất hiện ở 

phía bên bị bệnh.  

1.2 Cận lâm sàng: 

a) Xét nghiệm nước tiểu: 

- Cách lấy mẫu nước tiểu 



 
 

 
 

Để có được một mẫu nước tiểu sạch, lấy mẫu nước tiểu giữa dòng, lỗ niệu đạo 

ngoài được rửa bằng nước tẩy rửa nhẹ hoặc xà phòng nhẹ không có tác dụng sát 

khuẩn, sau đó lau khô. Việc tiếp xúc giữa dòng nước tiểu với niêm mạc nên được 

giảm thiểu bằng cách mở rộng môi lớn ở nữ giới và kéo ra phía sau lớp da bao quy 

đầu ở nam giới. 5 mL nước tiểu đầu tiên không lấy; 5-10 ml tiếp theo được thu thập 

trong một lọ bệnh phẩm vô khuẩn. 

Lưu ý: Nên tiến hành xét nghiệm, đặc biệt là nuôi cấy, trong vòng 2 giờ kể từ 

khi lấy mẫu; nếu không, mẫu phải được bảo quản lạnh. 

- Xét nghiệm nước tiểu 

+ Cặn niệu: là hữu ích nhưng không có tính chẩn đoán xác định. Tiểu mủ được định 

nghĩa là ≥ 8 tế bào bạch cầu (WBCs) /μL với mẫu nước tiểu không li tâm, tương ứng 

với 2 đến 5 WBCs / vi trường với mẫu cặn nước tiểu. Hầu hết những bệnh nhân nhiễm 

trùng thực sự sẽ có > 10 WBCs /μL. Sự hiện diện của vi khuẩn trong khi không có 

tiểu mủ, đặc biệt là khi có nhiều chủng được tìm thấy, thường do bội nhiễm trong quá 

trình lấy mẫu. Đái máu vi thể xảy ra ở trên 50% bệnh nhân, nhưng đái máu đại thể ít 

phổ biến hơn. Trụ bạch cầu, loại trụ có thể đòi hỏi nhuộm đặc biệt để phân biệt với 

trụ tế bào ống thận, chỉ ra một phản ứng viêm; chúng có thể có mặt trong viêm thận 

bể thận, viêm cầu thận, và viêm kẽ ống thận không nhiễm trùng. Bệnh nhân có thể có 

tiểu mủ khi không có vi khuẩn niệu, ví dụ, nếu bệnh nhân có sỏi thận, u thận, viêm 

ruột thừa, viêm đại tràng hoặc nếu mẫu bị nhiễm bạch cầu từ âm đạo. Những đối 

tượng phụ nữ tiểu buốt và tiểu mủ nhưng không có vi khuẩn niệu đáng kể được coi 

là có hội chứng niệu đạo hoặc hội chứng tiểu buốt-tiểu mủ. 

+ Cấy nước tiểu được khuyến cáo ở những bệnh nhân có các đặc điểm và triệu chứng 

gợi ý UTI phức tạp hoặc chỉ định điều trị vi khuẩn niệu. Dưới đây là các trường hợp 

được khuyến cáo: 

➢ Phụ nữ mang thai 

➢ Phụ nữ sau mãn kinh 

➢ Nam giới 



 
 

 
 

➢ Bệnh nhân có dị dạng đường niệu hoặc can thiệp thủ thuật đặt dụng cụ 

vào đường niệu gần đây 

➢ Bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch hoặc có các bệnh phối hợp 

➢ Bệnh nhân có các triệu chứng gợi ý viêm thận bể thận hoặc nhiễm khuẩn 

huyết 

➢ Bệnh nhân nhiễm trùng tiết niệu tái phát (≥ 3 lần/ năm) 

b) Các xét nghiệm khác: 

- Bệnh nhân nặng cần đánh giá nhiễm trùng huyết với các xét nghiệm như: tổng 

phân tích tế bào máu ngoại vi, máu lắng, CRP, Ure, Creatinin, Uric, điện giải đồ, 

Procalcitonin và nuôi cấy và định danh vi khuẩn máu, nước tiểu. Bệnh nhân bị đau 

bụng hoặc bụng đau khi sờ nắn cần được đánh giá để tìm kiếm các nguyên nhân khác 

gây đau bụng cấp tính. 

- Bệnh nhân có tiểu buốt/tiểu mủ nhưng không có vi khuẩn niệu nên được xét 

nghiệm tìm căn nguyên gây bệnh lây truyền qua đường tình dục. 

- Hầu hết người lớn không cần phải đánh giá các bất thường về cấu trúc trừ khi 

có những dấu hiệu sau: 

+ Bệnh nhân có ≥ 2 đợt viêm thận bể thận. 

+ Nhiễm trùng có biến chứng 

+ Nghi ngờ sỏi thận. 

+ Đái máu đại thể nhưng không đau hoặc suy thận cấp mới xuất hiện. 

+ Sốt kéo dài ≥ 72 giờ. 

c) Chẩn đoán hình ảnh đường tiết niệu bao gồm:  siêu âm ổ bụng, siêu âm hệ tiết 

niệu, siêu âm tuyến tiền liệt, siêu âm phần mềm vùng bẹn bùi, Cắt lớp vi tính ổ bụng 

và UIV, nội soi bàng quang. Đôi khi, cần tiến hành chụp niệu đạo bàng quang khi 

tiểu tiện, chụp niệu đạo ngược dòng, hoặc soi bàng quang. Thăm dò đường niệu 

thường quy là không cần thiết ở phụ nữ bị viêm bàng quang có triệu chứng hoặc viêm 

bàng quang tái phát không có triệu chứng, bởi vì các kết quả này không ảnh hưởng 

đến liệu trình điều trị.  

2. Chẩn đoán phân biệt: không 



 
 

 
 

3. Chẩn đoán giai đoạn: không 

4. Chẩn đoán mức độ: không 

5. Chẩn đoán thể lâm sàng (chẩn đoán nguyên nhân) 

6. Chẩn đoán biến chứng: 

IV. ĐIỀU TRỊ [1], [2], [3] 

1.Hướng điều trị: 

- Kháng sinh 

- Đôi khi là phẫu thuật (ví dụ, dẫn lưu ổ áp xe, sửa chữa các dị tật cấu trúc, 

hoặc giải quyết tình trạng tắc nghẽn) 

- Tất cả các dạng nhiễm khuẩn tiết niệu có triệu chứng đều phải dùng kháng 

sinh. Đối với bệnh nhân tiểu buốt khó chịu, phenazopyridine có thể giúp kiểm soát 

các triệu chứng cho đến khi kháng sinh phát huy tác dụng (thường là trong vòng 48 

giờ). 

- Lựa chọn kháng sinh nên dựa vào bệnh sử của bệnh nhân và tiền sử dị ứng, 

kháng kháng sinh, tính sẵn có và giá kháng sinh, và khả năng dung nạp của bệnh nhân 

và khả năng cung ứng thuốc thay thế khi thất bại điều trị. Khả năng kháng kháng sinh 

cũng cần được xem xét. Khi có kết quả cấy nước tiểu, việc lựa chọn thuốc kháng sinh 

nên thay đổi: nhạy với vi khuẩn đó, và phổ hẹp nhất có hiệu quả chống lại mầm bệnh 

đã được xác định. 

- Phẫu thuật thường được chỉ định cho tắc nghẽn đường tiết niệu, bất thường 

giải phẫu, và tổn thương đường tiết niệu do bệnh thần kinh như chèn ép tủy sống. 

Giải quyết tình trạng tắc nghẽn đường tiểu bằng việc dẫn lưu giúp soát nhiễm trùng 

tiết niệu nhanh chóng. Đôi khi, áp xe vỏ thận hoặc áp xe quanh thận cần phải phẫu 

thuật dẫn lưu ổ áp xe. Việc chỉ định can thiệp dụng cụ vào đường tiết niệu dưới nên 

hạn chế nhất có thể. Thao tác vô trùng khi đặt dụng cụ vào đường tiểu và điều trị 

kháng sinh trong 3 đến 7 ngày sau đó có thể dự phòng nhiễm trùng nặng đe doạ đến 

tính mạng. 

2. Điều trị cụ thể 

2.1 Viêm niệu đạo 



 
 

 
 

Những bệnh nhân đang trong độ tuổi hoạt động tình dục có các triệu chứng 

đường niệu thường được điều trị giả định cho những trường hợp đang chờ kết quả xét 

nghiệm căn nguyên lây truyền qua đường tình dục. Một phác đồ điển hình là: 

Ceftriaxone 250 mg tiêm bắp kết hợp với Azithromycin 1 g uống 1 lần duy nhất hoặc 

Doxycycline 100 mg uống 2 lần/ngày trong 7 ngày. Tất cả bạn tình trong vòng 60 

ngày cần được khám kiểm tra. Nam giới được chẩn đoán bị viêm niệu đạo nên được 

xét nghiệm HIV và giang mai theo Trung tâm Kiểm soát và phòng chống Bệnh tật 

năm 2015. 

2.2 Viêm bàng quang cấp (Bài Viêm bàng quang cấp) 

2.3 Hội chứng niệu đạo cấp 

- Điều trị phụ thuộc vào kết quả lâm sàng và kết quả nuôi cấy nước tiểu: 

- Trên đối tượng phụ nữ tiểu buốt, tiểu mủ và số khuẩn lạc phát triển > 102/ 

mL, cấy nước tiểu xuất hiện một chủng vi khuẩn duy nhất có thể được điều trị như 

đối với viêm bàng quang không phức tạp. 

- Đối tượng phụ nữ có biểu hiện tiểu buốt, tiểu mủ, không có vi khuẩn niệu nên 

được đánh giá tìm nguyên nhân STD (bao gồm cả N. gonorrhoeae và C. trachomatis). 

- Đối tượng phụ nữ có biểu hiện tiểu buốt nhưng không tiểu mủ, cũng không 

tìm thấy vi khuẩn niệu không được coi là có hội chứng niệu đạo thực sự. Những bệnh 

nhân này nên được khảo sát tìm kiếm các nguyên nhân gây đái buốt không do nhiễm 

trùng. Đánh giá có thể bao gồm điều trị thử, ví dụ như điều chỉnh hành vi (ví dụ, liệu 

pháp phản hồi sinh học và thư giãn cơ đáy chậu), phẫu thuật (hẹp niệu đạo) và điều 

trị thuốc (ví dụ hooc môn thay thế cho các trường hợp nghi ngờ viêm niệu đạo thể 

teo, thuốc gây tê, thuốc chống co thắt). 

2.4 Vi khuẩn niệu không triệu chứng 

Thông thường, không nên điều trị nhiễm trùng niệu không triệu chứng ở bệnh 

nhân đái tháo đường, bệnh nhân cao tuổi, hoặc bệnh nhân đặt ống thông bàng quang 

lưu. Tuy nhiên, bệnh nhân có nguy cơ biến chứng từ nhiểm khuẩn niệu không triệu 

chứng nên điều trị nguyên nhân và kháng sinh được lựa chọn như với viêm bàng 

quang. Ở phụ nữ có thai, chỉ có một vài loại kháng sinh có thể an toàn khi sử dụng. 



 
 

 
 

Các thuốc Beta-lactam, Sulfonamid và Nitrofurantoin đường uống được xem là an 

toàn trong thời kỳ đầu thai nghén, nhưng Trimethoprim nên tránh dùng trong 03 tháng 

đầu của thai kỳ và Sulfamethoxazole nên tránh dùng trong 03 tháng cuối thai kỳ, đặc 

biệt là sắp sinh. Bệnh nhân có các vấn đề tắc nghẽn chưa giải quyết được (ví dụ như 

sỏi, trào ngược) có thể cần điều trị kháng sinh dài ngày. 

2.5 Viêm thận bể thận cấp tính 

- Kháng sinh là bắt buộc.  

- Có thể điều trị ngoại trú bằng kháng sinh đường uống nếu thoả mãn tất cả các tiêu 

chuẩn sau: 

+ Bệnh nhân kỳ vọng tuân thủ điều trị 

+ Bệnh nhân có hệ miễn dịch tốt 

+ Bệnh nhân không buồn nôn hoặc ói mửa hoặc không có dấu hiệu giảm thể 

tích tuần hoàn hoặc nhiễm khuẩn huyết 

+ Bệnh nhân không có các yếu tố gợi ý UTI phức tạp 

+ Lựa chọn kháng sinh: Ciprofloxacin 500 mg đường uống 2 lần/ngày trong 7 

ngày và levofloxacin 750 mg đường uống một lần / ngày trong 5 ngày là kháng sinh 

được lựa chọn đầu tay nếu <10% căn nguyên gây bệnh kháng kháng sinh. Lựa chọn 

thứ hai thường là Trimethoprim /Sulfamethoxazole (TMP/SMX) 160/800 mg đường 

uống 2 lần/ngày trong 14 ngày. Tuy nhiên, độ nhạy theo vùng địa phương nên được 

xem xét bởi vì ở một số vùng của Hoa Kỳ, > 20% E. coli có khả năng kháng Sulfa. 

- Bệnh nhân không đủ tiêu chuẩn điều trị ngoại trú nên nằm viện điều trị nội trú: 

+ Lựa chọn kháng sinh: điều trị bằng đường tiêm dựa trên kết quả kháng sinh 

đồ. Khi chưa có kết quả kháng sinh đồ, kháng sinh được lựa chọn hàng đầu là 

fluroquinolones được bài tiết qua thận, chẳng hạn như ciprofloxacin và levofloxacin. 

Các lựa chọn khác như: ampicillin cộng với gentamicin, cephalosporin phổ rộng (ví 

dụ ceftriaxone, cefotaxime, cefepime), aztreonam, beta-lactam / ức chế beta-

lactamase kết hợp (ampicillin / sulbactam, ticarcillin / clavulanate, piperacillin / 

tazobactam) và imipenem / cilastatin, fosmycin thường được dùng cho những bệnh 

nhân viêm thận bể thận phức tạp hơn (ví dụ như tắc nghẽn, sỏi, vi khuẩn kháng thuốc 



 
 

 
 

hoặc nhiễm trùng bệnh viện) hoặc đặt dụng cụ đường tiểu gần đây. Thời gian sử dụng 

kháng sinh: Thuốc được sử dụng liên tục qua đường tĩnh mạch cho đến khi hết sốt và 

các dấu hiệu lâm sàng cải thiện. Ở > 80% bệnh nhân, các triệu chứng cải thiện trong 

vòng 72 giờ. Sau đó, bệnh nhân có thể bắt đầu dùng thuốc đường uống, và bệnh nhân 

có thể được xuất viện sau một đợt điều trị từ 7 đến 14 ngày. Các trường hợp phức tạp 

bắt buộc phải điều trị dài hơn bằng kháng sinh đường tĩnh mạch với tổng thời gian từ 

2 đến 3 tuần, đồng thời cần phẫu thuật sửa chữa các dị dạng giải phẫu đường niệu. 

- Cân nhắc điều trị ngoại trú ở phụ nữ mang thai bị viêm thận bể thận, nhưng chỉ khi 

triệu chứng nhẹ, theo dõi chặt chẽ, và thời gian mang thai (tốt nhất) là <24 tuần. Điều 

trị ngoại trú với cephalosporin (ví dụ như ceftriaxone 1 đến 2 g tiêm tĩnh mạch hoặc 

tiêm bắp, sau đó cephalexin 500 mg uống 4 lần/ngày trong 10 ngày). Nếu không, 

thuốc kháng sinh đường tĩnh mạch được lựa chọn hàng đầu bao gồm cephalosporins, 

aztreonam, hoặc ampicillin cộng gentamicin. Nếu viêm thận bể thận nặng, khả năng 

phải dùng piperacillin / tazobactam hoặc meropenem. Fluoroquinolones và TMP / 

SMX nên tránh. Vì tình trạng tái phát rất phổ biến, một số tác giả khuyên nên dự 

phòng sau khi nhiễm trùng cấp có thể được giải quyết với nitrofurantoin 100 mg 

đường uống, hoặc cephalexin 250 mg đường uống mỗi đêm trong suốt thời gian còn 

lại của thai kỳ và 4-6 tuần sau đẻ 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG [3] 

VI. PHÒNG BỆNH 

1. Ở phụ nữ bị viêm đường tiết niệu ≥ 3 lần/năm, các liệu pháp thay đổi hành 

vi được khuyến cáo, bao gồm việc tăng cường uống nước, tránh sử dụng chất diệt 

tinh trùng và sử dụng màng ngăn, không nhịn tiểu, lau từ trước ra sau sau khi đi vệ 

sinh, tránh thụt rửa và đi tiểu ngay sau khi quan hệ tình dục. Nếu những biện pháp 

này không thành công, cần phải xem xét điều trị dự phòng kháng sinh. Sự lựa chọn 

thông thường là dự phòng bằng kháng sinh liên tục và sau khi quan hệ tình dục 

- Dự phòng liên tục thường bắt đầu với một thử nghiệm 6 tháng. Nếu UTI tái 

phát sau 6 tháng điều trị dự phòng, dự phòng có thể được tái sử dụng trong 2 hoặc 3 



 
 

 
 

năm. Lựa chọn kháng sinh phụ thuộc vào tính nhạy cảm với vi khuẩn trước đó. Các 

lựa chọn thông thường là: 

+ TMP/SMX 40/200 mg đường uống 1 lần / ngày hoặc 03 lần/tuần,  

+ Nitrofurantoin 50 hoặc 100mg uống một lần/ngày,  

+ Cephalexin 125 đến 250 mg uống một lần/ngày,  

+ Fosfomycin 3 g uống mỗi 10 ngày.  

+ Fluoroquinolones có hiệu quả nhưng thường không được khuyến cáo vì tỷ lệ 

kháng ngày càng tăng. Ngoài ra, fluoroquinolone cũng không chống chỉ định ở phụ 

nữ có thai và trẻ em. Nitrofurantoin là chống chỉ định nếu độ thanh thải creatinin <60 

mL / phút. Sử dụng lâu dài có thể gây tổn thương phổi, gan, và hệ thần kinh. 

- Dự phòng sau quan hệ tình dục ở phụ nữ có thể có hiệu quả hơn nếu UTIs 

là tạm thời liên quan đến quan hệ tình dục. Thông thường, một liều duy nhất của một 

trong những loại thuốc dùng để dự phòng liên tục (trừ Fosfomycin) có hiệu quả.  

2. Ở phụ nữ có thai, phòng ngừa hiệu quả UTI cũng tương tự như ở phụ nữ 

không mang thai, bao gồm cả việc sử dụng dự phòng sau quan hệ. Các bệnh nhân phù 

hợp bao gồm những người có viêm thận bể thận cấp tính trong thời kỳ mang thai, 

bệnh nhân > 1 lần nhiễm trùng đường niệu (mặc dù đã điều trị) hoặc vi khuẩn niệu 

trong suốt thời kỳ có thai, và những bệnh nhân cần điều trị dự phòng UTI tái phát 

trước khi mang thai. 

3. Ở phụ nữ sau mãn kinh, dự phòng kháng sinh tương tự như đã mô tả trước 

đó. Thêm vào đó, liệu pháp estrogen cũng làm giảm đáng kể tỉ lệ UTI tái phát ở những 

phụ nữ bị viêm âm đạo thể teo hoặc viêm niệu đạo thể teo. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN  

1. Viêm niệu đạo cấp: điều trị thuốc viên tại nhà theo phác đồ. Chỉ nhập viện điều 

trị khi thất bại/ có biến chứng. 

2. Viêm bàng quang cấp: bài trên 

3. Viêm thận bể thận cấp: chỉ điều trị ngoại trú bằng kháng sinh đường uống nếu 

thoả mãn tất cả các tiêu chuẩn sau: 

+ Bệnh nhân kỳ vọng tuân thủ điều trị 



 
 

 
 

+ Bệnh nhân có hệ miễn dịch tốt 

+ Bệnh nhân không buồn nôn hoặc ói mửa hoặc không có dấu hiệu giảm thể 

tích tuần hoàn hoặc nhiễm khuẩn huyết 

+ Bệnh nhân không có các yếu tố gợi ý UTI phức tạp 

Còn lại tất cả đều phải nhập viện điều trị nội trú 

VIII. TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

- Lâm sàng: bệnh nhân hết sốt, hết tiểu buốt, tiểu dắt; hết đau hông lưng;… 

- Cận lâm sàng: Xét nghiệm nước tiểu: Bạch cầu niệu âm tính. 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ  

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1.  N11.0 
Viêm thận bể thận mạn do trào ngược 

không tắc nghẽn 
 

2.  N11.1 Viêm thận bể thận mạn do tắc nghẽn  

3.  N13.0 
Thận ứ nước do chít hẹp khúc nối bể 

thận niệu quản 
 

4.  N13.1 

Thận ứ nước do chít hẹp khúc nối bể 

thận niệu quản chưa được phân loại ở 

phần khác 

 

5.  N13.2 
Thận ứ nước do sỏi thận và niệu quản 

gây tắc nghẽn 
 

6.  N13.3 Thận ứ nước khác và không đặc hiệu  



 
 

 
 

7.  N13.4 Niệu quản ứ nước  

8.  N13.5 
Niệu quản gấp khúc và chít hẹp không 

gây ứ nước thận 
 

9.  N13.6 Thận ứ mủ  

10.  N13.7 
Bệnh tiết niệu kèm theo trào ngược bàng 

quang niệu quản 
 

11.  N13.8 
Bệnh tiết niệu trào ngược và tắc nghẽn 

khác 
 

12.  N13.9 
Bệnh tiết niệu trào ngược và tắc nghẽn, 

không đặc hiệu 
 

13.  N15.1 Áp xe thận và quanh thận  

14.  N20.0 Sỏi thận  

15.  N20.1 Sỏi niệu quản  

16.  N20.2 Sỏi thận và sỏi niệu quản  

17.  N20.9 Sỏi tiết niệu, không đặc hiệu  

18.  N21.0 Sỏi bàng quang  

19.  N21.1 Sỏi niệu đạo  

20.  N21.8 Sỏi đường tiết niệu dưới khác  

21.  N21.9 Sỏi đường tiết niệu dưới, không đặc hiệu  

22.  N28.9 
Biến đổi của thận và niệu quản, không 

đặc hiệu 
 

23.  N30.0 Viêm bàng quang cấp  

24.  N30.1 Viêm bàng quang kẽ (mạn)  

25.  N30.2 Viêm bàng quang mạn khác  

26.  N30.3 Viêm tam giác bàng quang  

27.  N30.4 Viêm bàng quang do tia xạ  

28.  N30.8 Viêm bàng quang khác  

29.  N30.9 Viêm bàng quang, không đặc hiệu  



 
 

 
 

30.  N31.0 
Bàng quang thần kinh không được ức 

chế, không phân loại nơi khác 
 

31.  N31.1 
Bàng quang thần kinh phản xạ, không 

phân loại nơi khác 
 

32.  N31.2 
Bàng quang thần kinh mất trương lực, 

không phân loại nơi khác 
 

33.  N32.3 Túi thừa bàng quang  

34.  N32.4 Vỡ bàng quang, không do chấn thương  

35.  N34.2 Viêm niệu đạo khác  

36.  N36.1 Túi thừa niệu đạo  

37.  N39.0 
Nhiễm khuẩn hệ tiết niệu, vị trí không 

xác định 
 

38.  N39.9 Biến đổi của hệ tiết niệu, không đặc hiệu  

39.  N99.0 Suy thận sau can thiệp  

40.  N41.0 Viêm tuyến tiền liệt cấp  

41.  N41.1 Viêm tuyến tiền liệt mạn  

42.  N41.2 Áp xe tuyến tiền liệt  

43.  N41.3 Viêm tuyến tiền liệt - bàng quang  

44.  N41.8 Bệnh viêm khác của tuyến tiền liệt  

45.  N41.9 
Bệnh viêm tuyến tiền liệt, không đặc 

hiệu 
 

46.  N42.0 Sỏi tuyến tiền liệt  

47.  N42.9 
Biến đổi của tuyến tiền liệt, không đặc 

hiệu 
 

48.  N43.1 Tràn dịch màng tinh hoàn nhiễm khuẩn  

49.  N45.0 
Viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn và 

viêm tinh hoàn- mào tinh hoàn có áp xe 
 



 
 

 
 

50.  N45.9 
Viêm tinh hoàn, mào tinh hoàn và viêm 

tinh hoàn- mào tinh hoàn không có áp xe 
 

51.  N47 
Bao quy đầu rộng, hẹp bao quy đầu và 

nghẹt bao quy đầu 
 

52.  N49.0 Viêm túi tinh  

53.  N49.1 Viêm thừng tinh, màng tinh và ống tinh  

54.  N49.2 Viêm bìu  

55.  N50.9 
Biến đổi của cơ quan sinh dục nam, 

không đặc hiệu 
 

 

  



 
 

 
 

 

HỘI  CHỨNG VIÊM  THẬN MẠN 

 

I. KHÁI NIỆM  

 Hội chứng viêm thận mạn là một bệnh có tổn thương cầu thận, tiến triển từ từ, 

kéo dài nhiều năm. Các triệu chứng đặc trưng là phù, huyết áp cao, Protein niệu, hồng 

cầu niệu, nhưng cũng có thể chỉ Protein niệu, hồng cầu niệu đơn độc. Cuối cùng sẽ 

dẫn đến suy thận mạn ngày càng nặng dần. Do có nhiều nguyên nhân dẫn đến và tổn 

thương giải phẫu bệnh học cũng khác nhau nên hiện nay nhiều tác giả đề nghị gọi là 

“Hội chứng cầu thận mạn”. [2] 

II.NGUYÊN NHÂN [1,2] 

-Do viêm cầu thận cấp (10-20%) 

-Do viêm cầu thận có hội chứng thận hư 

-Do các bệnh toàn thể như lupus, bệnh hệ thống như ban dạng thấp... 

-Bệnh chuyển hóa: đái tháo đường... 

-Bệnh cầu thận di truyền 

-Không rõ nguyên nhân 

III. CHẨN ĐOÁN [1,2] 

1. Chẩn đoán xác định           

Dựa vào: 

*Lâm sàng 

- Phù tái đi tái lại nhiều lần. 

- Đái ít. 

- Cao huyết áp. 

- Thiếu máu. 

*Cận lâm sàng 

- Protein niệu. 

- Hồng cầu niệu, trụ hạt, trụ hồng cầu. 

- Suy thận: Urê, Creatinin máu, acid Uric máu tăng, mức lọc cầu thận giảm. 



 
 

 
 

- Siêu âm, X quang thận: Hai thận teo nhỏ đều (Rõ ở giai đoạn đã có suy thận) 

- Sinh thiết thận: Sinh thiết thận để khẳng định viêm cầu thận mạn tiềm tàng (Chưa 

có triệu chứng lâm sàng ) và để chẩn đoán loại tổn thương mô bệnh học. 

2. Chẩn đoán phân biệt  

- Hội chứng viêm cầu thận cấp: đột ngột xuất hiện phù, đái máu đại thể hoặc vi thể, 

protein niệu, tăng huyết áp, có thể suy giảm chức năng thận. 

- Hội chứng viêm cầu thận cấp tiến triển nhanh: đột ngột xuất hiện thiểu niệu, tăng 

huyết áp, đái máu, protein niệu, thiếu máu, tiến triển nhanh đến suy thận nặng, tiên 

lượng xấu. 

- Đái máu kéo dài hoặc hay tái phát:  xuất hiện đái máu vi thể hoặc đại thể nhưng 

protein niệu ít hoặc âm tính và không kèm thêm triệu chứng lâm sàng nào. 

- Hội chứng thận hư: biểu hiện có phù, protein niệu cao trên 3.5 gam/24h, protid máu 

giảm dưới 60g/l và albumin máu giảm dưới 30 g/l, cholesterol máu  tăng trên 6.5 

mmol/l. 

3. Chẩn đoán giai đoạn: 

- Giai đoạn tiềm tàng: Chưa có triệu chứng kâm sàng, chỉ có protein niệu, hồng cầu 

niệu đơn độc. 

- Giai đoạn có triệu chứng: Các triệu chứng như: Phù, cao huyết áp xuất hiện từng 

đợt nhưng chưa có suy thận. 

- Giai đoạn suy thận: Suy thận mạn là hậu quả cuối cùng của hội chứng viêm thận 

mạn, khi đã xuất hiện thì ngày càng nặng dần từ giai đoạn I đến giai đoạn IV. 

4.Chẩn đoán biến chứng 

-Tăng huyết áp: tăng huyết áp làm tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch 

-Thiếu máu mạn: theo WHO, thiếu máu khi Hb <130g/l ở nam và < 120g/l ở nữ 

-Tình trạng suy dinh dưỡng: dựa vào giảm albumin huyết thanh, cân nặng, bảng điểm 

đánh giá dinh dưỡng toàn diện chủ quan (SGA), chế độ dinh dưỡng 

-Rối loạn chuyển hóa calcium-phospho:  giảm calcium, tăng phospho, tăng PTH 

huyết thanh gây cường tuyến cận giáp thứ phát, giảm vitamin D, tổn thương xương 

-Bệnh lý thần kinh: ngoại biên, trung ương, hệ thần kinh thực vật 



 
 

 
 

-Biến chứng tim mạch 

IV. ĐIỀU TRỊ [1,2] 

Hướng điều trị: 

- Điều trị bệnh căn nguyên 

- Điều trị nguyên nhân gây giảm GFR cấp tính có thể hồi phục được 

- Điều trị làm chậm tiến triển của bệnh thận mạn 

- Điều trị các biến chứng tim mạch và các yếu tố nguy cơ tim mạch 

- Chuẩn bị điều tri thay thế thận khi thận suy nặng 

Điều trị cụ thể: 

Không có thuốc điều trị đặc hiệu. Chủ yếu là điều trị triệu chứng tuỳ theo từng giai 

đoạn của bệnh. 

1. Giai đoạn chưa có suy thận. 

Nếu hội chứng viêm thận mạn tiềm tàng không có triệu chứng lâm sàng thì chỉ cần 

theo dõi định kỳ. 

Nếu có triệu chứng lâm sàng thì chủ yếu là điều trị triệu chứng: 

- Điều trị phù: 

+ Ăn nhạt, hạn chế lượng nước đưa vào. 

+ Lợi tiểu: Furosemid 40mg/24h đến liều cao hơn nếu còn phù. 

+ Thuốc hạ áp: Các nhóm thuốc đều dùng được. Khi có suy tim không dùng nhóm 

thuốc chẹn  giao cảm. 

 Nifedipin 20mg/adalat LA 30mg  1-6/1-4 viên/24h 

 Amlodipin 5mg  1-2 viên/24h 

 Enalapril 5mg  1-2 viên/24h 

 Losartan50mg/valsartan 80mg/telmisartan 40mg  1-2 viên/24h 

 Coversyl 4mg  1-2 viên/24h 

 Methyldopa 250mg x 2-12 viên/ngày 

- Nếu bệnh nhân đáp ứng tốt với nhóm ức chế men chuyển  có thể giúp bảo vệ được 

nhu mô thận. 

- Điều trị cần thường xuyên, theo dõi định kỳ về lâm sàng và chức năng thận. 



 
 

 
 

- Nếu bệnh nhân hội chứng viêm thận mạn có hội chứng thận hư, bên cạnh việc điều 

trị triệu chứng, cần điều trị thuốc giảm miễn dịch theo phác đồ điều trị hội chứng thận 

hư  (Corticoid, Cyclophosphamid...) 

- Nếu có nhiễm khuẩn họng cần điều trị kháng sinh kết hợp một đợt từ  7 đến 10 ngày. 

- Điều trị bệnh chính nếu có: Đái tháo đường, Lupus... 

2. Giai đoạn suy thận mạn. 

Điều trị suy thận mạn. 

Bên cạnh điều trị nguyên nhân (Điều trị sỏi, nhiễm trùng đường niệu, đái tháo đường, 

Lupus...) cần có chế độ điều trị thích hợp suy thận mạn theo từng giai đoạn suy thận 

bao gồm: 

Điều trị bảo tồn. 

Suy thận giai đoạn I đến giai đoạn IIIb. 

Điều trị thay thế. 

Khi suy thận ở giai đoạn IIIb và giai đoạn IV. Điều trị thay thế có thể bằng biện pháp 

lọc máu chu kỳ (Thận nhân tạo, lọc màng bụng ) hoặc ghép thận. 

V. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN  

▪ Bệnh nhân có  phù 

▪ Bệnh nhân có đái máu  

▪ Bệnh nhân có THA kháng trị 

▪ Bệnh nhân có suy giảm mức lọc cầu thận < 30ml/phút/1.73m2 da 

▪ Bệnh nhân có nhiễm khuẩn cấp tính  

▪ Bệnh nhân có chỉ định sinh thiết thận 

VI.TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

Bệnh nhân hết phù hoặc còn phù rất nhẹ 

Bệnh nhân hết tình trạng đái máu 

Bệnh nhân có huyết áp ổn định 

Bệnh nhân có tình trạng nhiễm khuẩn cấp tính đã ổn định 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ  

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 N03 Hội chứng viêm thận mạn  

2 N17 Suy thận cấp  

3 N18 Suy thận mãn  

4 N18.1 Suy thận mãn, giai đoạn 1  

5 N18.2 Suy thận mãn, giai đoạn 2  

6 N18.3 Suy thận mãn, giai đoạn 3  

7 N18.4 Suy thận mãn, giai đoạn 4  

8 N18.5 Suy thận mãn, giai đoạn 5  

9 N04 Hội chứng thận hư  

 

  



 
 

 
 

 

 

HỘI CHỨNG THẬN HƯ 

 

I. KHÁI NIỆM  

Hội chứng thận hư là một hội chứng lâm sàng và sinh hóa, xuất hiện khi có tổn 

thương ở cầu thận do nhiều tình trạng  bệnh lý khác nhau gây nên. Hội chứng đặc 

trưng bởi phù, Protein niệu cao, Protein máu giảm, rối loạn Lipid máu và có thể đái 

ra mỡ. [1] 

II. CHẨN ĐOÁN  

1. Tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng thận hư 

1. Phù 

2. Protein niệu > 3,5g/24 giờ 

3. Protein máu giảm dưới 60g/lít, Albumin máu giảm dưới 30g/lít 

4. Tăng Cholesterol máu  6,5mmol/lít. 

5. Có hạt mỡ lưỡng chiết, trụ mỡ trong nước tiểu. 

Trong đó, tiêu chuẩn 2 và 3 là bắt buộc, các tiêu chuẩn khác có thể không đầy đủ [1]. 

2. Chẩn đoán thể lâm sàng 

- Hội chứng thận hư thể đơn thuần: Có đầy đủ các tiêu chuẩn đoán hội chứng thận 

hư, không có tăng huyết áp, đái máu hoặc suy thận kèm theo. 

- Hội chứng thận hư thể không đơn thuần: Ngoài các tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng 

thận hư, còn phối hợp với tăng huyết áp, đái máu đại thể hoặc vi thể hoặc suy thận 

kèm theo. 

- Hội chứng thận hư thứ phát: có đầy đủ các tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng thận hư 

phối hợp với triệu chứng của bệnh lý tự miễn, bệnh ác tính, bệnh nhiễm trùng, bệnh 

lý di truyền, bệnh lý chuyển hóa ...  [1] 

3. Chẩn đoán nguyên nhân [1] 

a. Nguyên nhân gây hội chứng thận hư nguyên phát 

- Bệnh cầu thận thay đổi tối thiểu. 



 
 

 
 

- Viêm cầu thận màng là nguyên nhân gây hội chứng thận thường gặp ở người trưởng 

thành tại các nước đang phát triển 

- Xơ hóa cầu thận ổ- cục bộ, thùy 

- VCT màng tăng sinh 

- VCT tăng sinh gian mạch 

- VCT tăng sinh ngoại mạch. 

b. Nguyên nhân gây hội chứng thận hư thứ phát 

Bệnh lý di truyền, bệnh lý chuyển hóa, bệnh tự miễn, bệnh ác tính, bệnh nhiễm trùng, 

nhiễm kí sinh trùng, thuốc, độc chất…  

4. Chẩn đoán mô bệnh học [1] 

- Bệnh cầu thận thay đổi tối thiểu. 

- Viêm cầu thận màng. 

- Viêm cầu thận mảnh, ổ. 

- Viêm cầu thận màng tăng sinh. 

- Viêm cầu thận tăng sinh gian mạch. 

- Viêm cầu thận tăng sinh ngoại mạch. 

5. Chẩn đoán biến chứng [1] 

- Nhiễm khuẩn: Các nhiễm khuẩn cấp hoặc mạn tính, đặc biệt hay gặp là: 

+ Viêm mô tế bào 

+ Viêm phúc mạc 

- Tắc mạch (Huyết khối) 

+ Tắc tĩnh mạch thận cấp tính hoặc mạn tính. 

+ Tắc tĩnh mạch và động mạch ngoại vi: Tắc tĩnh- động mạch chậu, tĩnh mạch lách. 

+ Tắc mạch phổi: Hiếm gặp 

- Rối loạn điện giải 

- Suy thận cấp. 

- Thiếu dinh dưỡng. 

- Biến chứng do dùng thuốc: Biến chứng do sử dụng Corticoid kéo dài, biến chứng 

do dùng các thuốc ức chế miễn dịch khác hoặc biến chứng do dùng thuốc lợi tiểu. 



 
 

 
 

- Suy thận mạn tính. 

III. ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THẬN HƯ [1, 2] 

Hướng điều trị:   làm giảm triệu chứng, điều trị đặc hiệu nhằm điều biến hệ thống 

miễn dịch và điều trị các biến chứng nếu có. 

Điều trị cụ thể: 

1. Điều trị hội chứng thận hư nguyên phát 

a. Điều trị triệu trứng 

- Chế độ ăn [1] 

+ Đảm bảo khẩu phần đủ  Protein trong thức ăn (0,8-1g/kg cân nặng/ngày + lượng 

protein mất qua nước tiểu). 

+ Hạn chế muối và nước khi có phù nhiều. 

- Bổ sung các dung dịch làm tăng áp lực keo: khi bệnh nhân có phù nhiều (Áp dụng 

khi Albumin máu dưới 25g/l) tốt nhất là dùng albumin 20%-25% lọ 50ml, 100ml. 

Nếu albumin máu <20 g/l có thể dùng Albumin 20% loại 100ml  

- Lợi tiểu [1]: Dùng lợi tiểu khi đã bù Protein và bệnh nhân không còn nguy cơ giảm 

thể tích tuần hoàn. Ưu tiên dùng lợi tiểu loại kháng Aldosteron như Spironolacton, 

Veropiron, Aldacton) hoặc phối hợp với Furosemid. Liều dùng verospiron bắt đầu từ 

25mg/ngày hoặc furosemid bắt đầu từ 20mg/ngày, tùy theo đáp ứng của bệnh nhân 

để điều chỉnh liều lợi tiểu. Cần phải theo dõi số lượng nước tiểu, cân nặng hàng ngày 

và xét nghiệm ure, creatinin, điện giải đồ máu sau 3-5 ngày dùng thuốc lợi tiểu.  

b. Điều trị đặc hiệu [1, 2] 

Cần phải điều trị theo tổn thương mô bệnh học, tuy nhiên trong điều kiện không thể 

sinh thiết thận có thể áp dụng theo phác đồ dưới đây : 

- Corticoid (Prednisolon, Prenison, Methylprednisolon trong đó 4mg 

Methylprednisolon tương đương với 5mg Prednisolon) : 

+ Liều tấn công: 1-2mg/kg/24 giờ kéo dài 1-2 tháng, dùng cả liều một lần vào trước 

8 giờ sáng (Liều tấn công Corticoid không được vượt quá 80mg 

Methylprednisolon/24h).  

+ Liều củng cố: Bằng nửa liều tấn công, kéo dài 4-6 tháng (0,5mg/kg/24h) 



 
 

 
 

+ Liều duy trì: methylprednisolon 4-8mg/24h cách ngày, kéo dài hàng năm.  

+ Cần theo dõi các biến chứng như: Nhiễm khuẩn, tăng huyết áp, đái tháo đường, 

xuất huyết tiêu hóa, rối loạn tâm thần, hội chứng giả Cushing,… 

+ Các biệt dược hay dùng: Menison, Medrol, Medexa, Cortancyl. 

- Thuốc giảm miễn dịch khác 

Trong trường hợp đáp ứng kém với Corticoid, không đáp ứng, hay tái phát 

hoặc có suy thận kèm theo nên chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để phối hợp điều trị 

bằng một trong các thuốc giảm miễn dịch dưới đây : 

+ Cyclophosphamid: 2-3mg/kg/24h, tấn công 4-8 tuần. Khi Protein niệu âm tính thì 

duy trì 50mg/ngày trong thời gian 4-8 tuần. Cần theo dõi và duy trì số lượng bạch cầu 

không dưới 4,5 G/lít. 

+ Chlorambucil: 0,15-0,2mg/kg/24h, kéo dài 4-8 tuần, sau đó duy trì liều 

0,1mg/kg/24h. 

+ Azathioprin (lmurel, Wedes) 2-3mg/kg/24h. Cần theo dõi số lượng bạch cầu và tiểu 

cầu. 

+ Cyclosporin A(Sandimmun Neoral): 4-6mg/kg/24h, uống chia 2 lần, trong thời gian 

6-12 tháng hoặc hơn tùy từng trường hợp. 

+ Mycophenolate mofetil (Cellcept): 1-2g/ngày trong 6-12 tháng. 

Các thuốc giảm miễn dịch trên được dùng khi bệnh nhân không có đáp ứng với 

Corticoid hoặc có nhiều tác dụng phụ, cần phải giảm liều hoặc ngừng Corticoid. 

c. Điều trị biến chứng [1] 

- Điều trị nhiễm trùng: Dựa vào kháng sinh đồ để cho kháng sinh phù hợp. Nếu cần 

thiết phải giảm liều hoặc ngừng Corticoid và thuốc ức chế miễn dịch nếu nhiễm trùng 

nặng, khó kiểm soát. Do bệnh nhân hội chứng thận hư phải dùng thuốc ức chế miễn 

dịch kéo dài, khi có nhiễm trùng nặng cần bắt đầu từ kháng sinh hoạt phổ rộng 

(cephalosporin thế hệ 3-4, quinolon thế hệ mới...), có thể phải phối hợp nhiều loại 

kháng sinh ngay từ đầu khi chưa có kết quả kháng sinh đồ và dùng tiêm truyền đường 

tĩnh mạch. Khi mức độ nhiễm khuẩn đã được kiểm soát ổn định mới chuyển dạng 

uống. 



 
 

 
 

- Điều trị dự phòng một số tác dụng phụ như loét dạ dày- tá tràng, loãng xương  

- Điều trị tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, dự phòng tắc mạch đặc biệt khi Albumin 

máu giảm nặng 

+Tăng huyết áp: ưu tiên dùng nhóm ức chế men chuyển hoặc nhóm chẹn thụ thể 

angiotensin II kết hợp nhóm thuốc lợi tiểu, có thể kết hợp thêm với nhóm chẹn kênh 

calci để kiểm soát huyết áp mục tiêu HA < 130/80mmHg để giảm thiểu tổn thương 

thận. Thận trọng khi sử dụng nhóm ức chế men chuyển/chẹn thụ thể angiotensin II ở 

bệnh nhân có suy thận kèm theo với mức lọc cầu thận < 30ml/phút. 

+Rối loạn mỡ máu: sử dụng nhóm statin (atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin) hoặc 

nhóm fibrat (fenofibrat) tùy từng trường hợp, cần chú ý khi sử dụng thuốc ở bệnh 

nhân có men gan tăng, cần kiểm tra lại GOT, GPT sau 5 ngày dùng thuốc. 

+Dự phòng tắc mạch: khi albumin máu < 20g/l và bệnh nhân phù nhiều cần sử dụng 

heparin trọng lượng phân tử thấp (lovenox) điều trị dự phòng tắc mạch cho bệnh 

nhân, liều lượng 4000 IU/0.4ml/ngày 

- Điều trị suy thận cấp: Cân bằng nước, điện giải, đảm bảo bù đủ Albumin. 

-Vitamin E 400IU/ngày uống ngăn ngừa các gốc tự do tác động lên cầu thận 

2. Điều trị hội chứng thận hư thứ phát [1]: chủ yếu điều trị triệu chứng (lợi tiểu, 

bù albumin) kết hợp điều trị nguyên nhân gây bệnh. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG [1] 

    Một số bệnh nhân thận hư nguyên phát có thể tự ổn định không cần điều trị, hay 

gặp nhất là ở nhóm thay đổi tối thiểu cầu thận và viêm cầu thận màng. Những bệnh 

nhân có protein niệu ở mức thận hư dai dẳng có thể tiến triển đến suy thận mạn tính 

sau 5 đến 10 năm. Một số bệnh nhân thận hư do viêm cầu thận hay tái phát và có thể 

tiến triển đến suy thận mạn tính. Những trường hợp nặng có thể tử vong trong đợt 

bệnh cấp do các biến chứng như nhiễm trùng, huyết khối tắc mạch. Tiến triển của các 

trường hợp có hội chứng thận hư thứ phát phụ thuộc vào bệnh chính. 

VI. PHÒNG BỆNH [1] 

- Bệnh có tính chất mạn tính, có thể tái phát. 

- Cần theo dõi và điều trị lâu dài. 



 
 

 
 

- Không sử dụng các loại thuốc và các chất không rõ nguồn gốc, gây độc cho thận. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

▪ Bệnh nhân có phù 

▪ Bệnh nhân có triệu chứng đau bụng cấp 

▪ Bệnh nhân có triệu chứng nôn ra máu/đi ngoài phân đen 

▪ Bệnh nhân có xét nghiệm glucose máu lúc đói buổi sáng > 7mmol/l 

▪ Bệnh nhân có xét nghiệm GOT/GPT tăng cao > 3 lần  

▪ Bệnh nhân có THA kháng trị 

▪ Bệnh nhân có suy giảm mức lọc cầu thận < 90ml/phút/1.73m2 da 

▪ Bệnh nhân có tăng kali máu > 5,5mmol/l hoặc hạ kali máu < 3mmol/l  

▪ Bệnh nhân có nhiễm khuẩn cấp tính  

▪ Bệnh nhân có chỉ định sinh thiết thận 

VIII.TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

• Bệnh nhân hết phù hoặc chỉ còn phù nhẹ 

• Các triệu chứng lâm sàng-cận lâm sàng chính khi vào viện giảm > 50% 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về Thận – Tiết niệu” (2015), Bộ Y 

tế  

2. Vivekanand Jha, Anirban Ganguli, Tarun K. Saha, Harbir S. Kohli, Kamal Sud, 

Krishan L. Gupta, Kusum Joshi and Vinay Sakhuja, “A Randomized, Controlled Trial 

of Steroids and Cyclophosphamide in Adults with Nephrotic Syndrome Caused by 

Idiopathic Membranous Nephropathy”. 

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

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 N04 Hội chứng thận hư  

2 N04.0 Hội chứng thận hư, bất thường nhỏ ở cầu 

thận 

 

3 N04.1 Hội chứng thận hư, tổn thương cầu thận 

ổ và thùy 

 



 
 

 
 

4 N04.2 Hội chứng thận hư, viêm cầu thận màng 

lan tỏa 

 

5 N04.3 Hội chứng thận hư, viêm cầu thận tăng 

sinh gian mạch lan tỏa 

 

6 N04.4 

 

Hội chứng thận hư, viêm cầu thận tăng 

sinh nội mạch lan tỏa 

 

7 N04.5 Hội chứng thận hư, viêm cầu thận gian 

mạch mao mạch lan tỏa 

 

8 N04.6 Hội chứng thận hư, bệnh lắng đọng đậm 

đặc 

 

9 N04.7 Hội chứng thận hư, viêm cầu thận hình 

liềm lan tỏa 

 

10 N04.8 Hội chứng thận hư khác  

11 N04.9 Hội chứng thận hư không xác định  

12 R18 Cổ chướng  

13 E78.2 Tăng lipid máu hỗn hợp  

14 I82 Các thuyên tắc và huyết khối tĩnh mạch 

khác 

 

15 R60.1 Phù toàn thể  

 

  



 
 

 
 

 

SUY THẬN CẤP 

 

I. KHÁI NIỆM [2] 

Suy thận cấp là hội chứng gây ra bởi nhiều nguyên nhân; có thể là nguyên nhân 

ngoài thận hoặc tại thận; làm suy sụp và mất chức năng tạm thời, cấp tính của 

cả hai thận; do ngừng hoặc suy giảm nhanh  chóng mức lọc cầu thận. Biểu hiện 

lâm sàng là thiểu niệu hoặc vô niệu xảy ra cấp tính, tiếp theo là tăng nitơ 

phiprotein trong máu, rối loạn cân bằng nước điện giải, rối loạn cân bằng kiềm 

toan, phù và tăng huyết áp. Suy thận cấp có tỉ lệ tử vong cao, nhưng nếu được 

chẩn doán và điều trị kịp thời thì chức năng thận có thể hồi phục hoàn toàn 

hoặc gần hoàn toàn. 

II. NGUYÊN NHÂN [1],[2] 

Có nhiều cách phân loại nguyên nhân gây ra suy thận cấp, nhưng người ta 

thường phân ra ba nhóm nguyên nhân dựa trên sự khác nhau về cơ chế bệnh 

sinh. 

a. Nguyên nhân trước thận: 

Nguyên nhân trước thận bao gồm mọi nguyên nhân gây giảm dòng máu 

hiệu dụng tới thận, dẫn tới giảm áp lực lọc cầu thận và gây ra thiểu niệu 

hoặc vô niệu. 

- Gồm các nguyên nhân gây sốc: sốc giảm thể tích (mất nước, mất máu), 

sốc tim, sốc nhiễm khuẩn, sốc quá mẫn,... 

- Các nguyên nhân gây giảm khối lượng tuần hoàn khác: giảm áp lực keo 

trong hội chứng thận hư; xơ gan mất bù, thiểu dưỡng. 

b. Nguyên nhân tại thận 

 Các nguyên nhân tại thận bao gồm các tổn thương thực thể tại thận, gặp 

trong các bệnh thận: 

- Bệnh cầu thận và bệnh của các mạch máu nhỏ trong thận: viêm cầu thận 

tiến triển nhanh, viêm màng trong tim nhiễm khuẩn bán cấp gây viêm các 



 
 

 
 

mạch máu trong thận; viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu, viêm mạch 

máu thận trong các bệnh mạch máu hệ thống, xơ cứng bì, tăng huyết áp ác 

tính, hội chứng tan máu tăng urê máu; nhiễm độc thai nghén, đông máu rải 

rác trong lòng mạch. 

- Bệnh mô kẽ thận: viêm thận kẽ do nhiễm khuẩn, viêm thận kẽ do thuốc, 

xâm nhập tế bào ác tính vào mô kẽ thận (u lympho, bệnh bạch cầu, ung thư 

mô liên kết). 

- Bệnh ống thận: hoại tử thận sau thiếu máu, nhiễm độc thận (do thuốc, chất 

cản quang đường tĩnh mạch, thuốc gây mê, kim loại nặng, dung môi hữu 

cơ, nọc độc của rắn, mật cá lớn hoặc mật động vật, nấm độc, nọc ong, thuốc 

thảo mộc), bệnh thận  chuỗi nhẹ, tăng calci máu, tiêu cơ vân cấp gây tắc 

ống thận cấp. 

c. Nguyên nhân sau thận 

Các nguyên nhân gây tắc đường dẫn nước tiểu của thận, bao gồm: 

- Tắc đường tiết niệu cao: sỏi đường tiết niệu, cục máu đông, mẩu nhú thận 

hoại tử, khối u, xơ hóa phúc mạc thành sau, phẫu thuật thắt nhầm niệu quản. 

- Tắc đường tiết niệu thấp: tắc niệu đạo, tắc cổ bàng quang (phù đại tuyến 

tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt); hội chứng bàng quang do thần kinh. 

III.  CHẨN ĐOÁN [1],[2] 

a. Chẩn đoán xác định 

Chẩn đoán xác định suy thận cấp căn cứ vào các yếu tố sau: 

- Có nguyên nhân có thể gây suy thận cấp (tuy nhiên đôi khi không tìm 

được nguyên nhân). 

- Vô niệu hoặc thiểu niệu xảy ra cấp tính 

- Tốc độ gia tăng creatinin huyết thanh >42,5 mcmol trong vòng 24 giờ - 48 

giờ so với creatinin nền nếu creatinin nền của người bệnh < 221 mcmol/l. 

Hoặc: Tốc độ gia tăng creatinin huyết thanh > 20% trong vòng 24 đến 48 

giờ so với creatinin nền nếu creatinin nền của người bệnh > 221 mcmol/l. 

- Mức lọc cầu thận giảm <60 ml/ phút, xảy ra sau vô niệu. 



 
 

 
 

- Kali máu thường tăng 

- Có thể có toan máu chuyển hóa 

- Diễn biến qua 4 giai đoạn. 

b. Chẩn đoán thể lâm sàng 

* Thể vô niệu dễ chẩn đoán, dựa vào các yếu tố trên. 

* Thể có bảo tồn nước tiểu, chẩn đoán dựa vào nồng độ urê và creatinin 

trong máu tăng, mức lọc cầu thận giảm, xảy ra đột ngột sau khi có nguyên 

nhân bệnh tác động mà trước đó các thông số này vẫn trong giới hạn bình 

thường. 

c. Chẩn đoán phân biệt 

- Một số trường hợp có tăng creatinin hoặc urê máu mà không có suy thận 

cấp 

+ Tăng urê do: 

• Tăng quá nhiều lượng protein vào cơ thể:  qua ăn, uống, truyền nhiều 

acid amin. 

• Xuất huyết đường tiêu hóa 

• Tăng quá trình giáng hóa 

• Đang dùng Corticoid 

• Đang dùng Tetracyclín 

     + Tăng nồng độ creatinin máu do: 

• Tăng giải phóng từ cơ 

• Giảm bài tiết ở ống lượn gần do dùng cimetinin, trimethoprim 

- Đợt tiến triển nặng của suy thận mạn 

Nếu chỉ dựa vào lâm sàng mà không sinh thiết thận, thì chẩn đoán phân biệt suy 

thận cấp với đợt tiến triển nặng của suy thận mạn có vô niệu, nhiều khi rất khó khăn. 

Nhiều người bệnh không được phát hiện có bệnh thận cho đến khi đột ngột bị vô niệu, 

những người bệnh này có thể được chẩn đoán nhầm là suy thận cấp. 

* Trong suy thận mạn: 

• Tiền sử có bệnh thận – tiết niệu 



 
 

 
 

• Creatinin và urê huyết thanh tăng từ trước nếu đã được chẩn đoán và theo dõi. 

• Thiếu máu tương ứng với mức độ suy thận 

• Tăng huyết áp, suy tim: thường nặng hơn trên người bệnh suy thận mạn. 

• Siêu âm có thể thấy hai thận teo nhỏ, nhu mô thận tăng cản âm (phản ánh mức 

độ xơ của nhu mô thận) nếu do viêm cầu thận mạn, hoặc thấy các nguyên nhân 

gây suy thận mạn khác như: thận đa nang, sỏi thận.... 

     * Đợt cấp của suy thận mạn: 

• Có các nguyên nhân làm nặng thêm mức độ suy thận như: dùng thuốc độc cho 

thận, dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc hoạt chất, mất nước do nôn, ỉa chảy, 

nhiễm trùng toàn thân hoặc các ổ nhiễm trùng tại thận, tắc nghẽn sau thận đột 

ngột. 

• Suy thận nặng nhưng thiếu máu không nặng nếu nguyên nhân gây suy thận cấp 

không do mất máu và người bệnh không dùng thuốc kích thích tăng sinh hồng 

cầu trước đó. 

• Trên siêu âm: Kích thước và tính chất nhu mô thận không tương xướng với 

mức độ suy thận, suy thận nặng nhưng thận không teo và cản âm nhiều nếu 

nguyên nhân gây suy thận mạn là viêm cầu thận mạn. 

• Loại trừ các nguyên nhân thuận lợi gây suy giảm chức năng thận vì mức độ 

suy thận sẽ giảm đi nhưng không bao giờ trở về bình thường. 

- Chẩn đoán phân biệt suy thận cấp chức năng với suy thận cấp thực tổn 

Chẩn đoán phân biệt suy thận cấp chức năng với suy thận cấp thực tổn được 

đặt ra với các suy thận cấp do nguyên nhân trước thận. Nếu suy thận cấp mới 

chỉ ở mức suy chức năng, nghĩa là do không cung cấp đủ máu cho thận đảm 

bảo chức năng, thì các chức năng của ống thận vẫn còn tốt, khả năng tái hấp 

thu natri và cô đặc nước tiểu của thận còn tốt. Khi ống thận bị tổn thương thực 

thể, thì các chức năng ống thận bị suy giảm. Vì vậy, phân tích sinh hóa máu và 

nước tiểu sẽ giúp ích cho nhận định suy thận cấp là suy chức năng hay suy thực 

tổn. 



 
 

 
 

Bảng 1. Chẩn đoán phân biệt suy thận cấp chức năng và suy thận cấp thực tổn 

(Dieter Kleinknecht 1992) 

Thông số Suy thận cấp chức năng Suy thận cấp thực tổn 

1. Uosm sáng sớm ( mOsm/kg 

H2O) 

> 500 <350 

2. Uosm/Posm >1,5 <1,1 

3. CH2O (ml/ph) Âm tính Tiến tới 0 

4. UNa (mmol/l) <20 >40 

5. FENa(%) <1 >1 

6. Ucre/Pcre >40 <20 

7. Uure/Pure >8 <3 

 

 Trong đó: Uosm sáng sớm là độ thẩm thấu nước tiểu mẫu sáng sớm; 

Uosm/Posm là tỉ số độ thẩm thấu nước tiểu và độ thẩm thấu máu; CH2O là hệ số thải 

nước tự do. Ba thông số này cho phép nhận định khả năng cô đặc nước tiểu của ống 

thận còn tốt hay bị suy giảm. Nếu suy thận là suy thận chức năng, thì khả năng cô đặc 

nước tiểu của thận còn tốt; trái lại nếu ống thận đã bị tổn thương thì khả năng cô đặc 

nước tiểu của thận giảm; UNa là nồng độ Natri trong nước tiểu; FENa là phân số thải 

Natri của thận; được tính theo công thức: FENa = (UNa/PNa) x 100 / (Ucre/Pcre). Hai 

thông số này cho phép nhận định khả năng tái hấp natri của ống thận còn tốt hay bị 

suy giảm. Nếu suy thận là suy thận chức năng thì khả năng tái hấp thu natri của ống 

thận còn tốt (khả năng bảo tồn natri của thận còn tốt), nếu ống thận đã bị tổn thương 

thì khả năng tái hấp thu natri của thận bị giảm. Ống thận để mất natri qua nước tiểu. 

Các thông số Ucre/Pcre là tỉ số giữa nồng độ creatinin trong nước tiểu và nồng độ 

creatinin máu;  Uure/Pure là tỉ số giữa nồng độ urê trong nước tiểu và nồng độ urê trong 

máu. Hai thông số này phản ánh khả năng bài xuất nitơ phiprotein của thận. Nếu suy 

thận là suy chức năng thì khả năng bài xuất urê và creatinin của thận giảm. 

IV. ĐIỀU TRỊ [1],[2] 

a. Nguyên tắc chung 



 
 

 
 

- Nhanh chóng loại bỏ nguyên nhân gây suy thận cấp nếu có thể (tùy từng nhóm 

nguyên nhân trước thận; tại thận hay sau thận mà có biện pháp điều trị phù hợp). 

- Điều chỉnh các rối loạn tuần hoàn, trong đó quan trọng là phục hồi lại lượng máu và 

dịch duy trì huyết áp tâm thu từ 100 – 120 mmHg. 

- Phục hồi lại dòng nước tiểu 

- Điều chỉnh các rối laonj nội môi do suy thận cấp gây ra 

- Điều trị triệu chứng phù hợp với từng giai đoạn của bệnh. 

- Chỉ định lọc máu ngoài thận khi cần thiết. 

- Chú ý chế độ dinh dưỡng, cân bằng nước điện giải phù hợp với từng giai đoạn của 

bệnh. 

b. Điều trị theo giai đoạn bệnh 

- Giai đoạn tấn công của tác nhân gây bệnh 

+ Cố gắng loại bỏ nguyên nhân gây bệnh: bù đủ nước khi có mất nước, loại bỏ tắc 

nghẽn đường tiểu; rửa dạ dày khi uống mật các trắm trong 6 giờ đầu,.... 

+ Theo dõi sát tình trạng thiểu niệu, vô niệu để có chẩn đoán suy thận cấp sớm. 

- Giai đoạn thiểu niệu, vô niệu 

+ Giữ cân bằng nước, điện giải: 

• Nước ở người bệnh vô niệu hoặc thiểu niệu đã có phù, đảm bảo cân bằng âm: 

nước vào ít hơn nước ra. 

• Lợi tiểu: dùng lợi tiểu quai dò liều. Liều khởi đầu 40 – 80 mg. Liều tối đa 1000 

mg. Khi thấy người bệnh có thể đã tiểu được không do thuốc, phải dừng ngay 

lợi tiểu vì sau đó người bệnh có thể tiểu rất nhiều (>10 lít). Thời gian tác dụng 

của Furosemid đường tiêm kéo dài 4 giờ. Không dùng lợi tiểu nếu suy thận cấp 

sau thận. 

• Trường hợp suy thận cấp trước thận: Bù đủ thể tích tuần hoàn càng sớm càng 

tốt, không dùng lợi tiểu nếu chưa bủ đù khối lượng tuần hoàn. 

+ Điều trị tăng Kali máu: 

Hạn chế đưa Kali vào: rau quả nhiều Kali; thuốc, dịch truyền có Kali 

Loại bỏ các ổ hoại tử, chống nhiễm khuẩn 



 
 

 
 

Thuốc: 

• Calcigluconat hoặc clorua: cần tiêm tĩnh mạch ngay khi Kali máu cao > 6.5 

mmol/l hoặc khi có những biểu hiện tim mạch rõ (mạch chậm; loạn nhịp; QRs 

giãn rộng); liều trung bình 1 gam; tiêm tĩnh mạch chậm trong ít nhất 5 phút. 

Nhắc lại liều sau 30 phút khi cần. 

• Glucoza kết hợp Insulin dẫn Kali vào trong tế bào: bắt đầu tác dụng sau khoảng 

30 phút. Lượng đưa vào khoảng 200 – 250 ml dung dịch Glucose 20% có thể 

giảm được 0.5 mmol/l Kali. Liều Insulin sử dụng: 1 UI insulin actrapid/25 ml 

Glucose 20%. 

• Truyền hoặc tiêm tĩnh mạch chậm Natribicacbonat khi có toan máu để hạn chế 

Kali đi từ trong tế bào ra ngoài tế bào. 

• Resin trao đổi ion qua niêm mạc ruột: Resincalcio; Resinsodio; Kayexalat cứ 

mỗi 15 gam uống phối hợp với sorbitol có thể giảm 0.5 mmol/l. Thuốc phát 

huy tác dụng sau 01 giờ. Nếu người bệnh không uống được có thể thụt thuốc 

qua hậu môn (100 ml dịch đẳng trương). 

• Lợi tiểu thải nước và Kali 

• Lọc máu cấp: khi điều trị tăng Kali máu bằng nội khoa không kết quả và Kali 

máu >= 6,5 mmol/l. 

+ Điều trị các rối loạn điện giải khác nếu có. 

+ Hạn chế tăng Nitơphiprotein máu: 

• Chế độ ăn giảm đạm 

• Loại trừ ổ nhiễm khuẩn 

+ Điều trị chống toan máu nếu có 

+ Điều trị các triệu chứng và biến chứng khác nếu có: tăng huyết áp; suy tim 

+ Chỉ định lọc máu cấp: 

• Chỉ định lọc máu cấp cứu nếu không đáp ứng các biện pháp điều trị nội khoa 

tăng Kali máu (Kali máu > 6,5 mmol/l). 

• Khi có biểu hiện toan máu chuyển hóa rõ pH <7.2 (thường khi urê >30 mmol/l; 

Creatinin > 600 mcmol/l). 



 
 

 
 

• Thừa dịch nặng gây phù phổi cấp hoặc dọa phù phổi cấp. 

- Giai đoạn đái trở lại 

Chủ yếu là cân bằng nước điện giải. Cần đo chính xác lượng nước tiểu 24 giờ và theo 

dõi sát điện giải máu để kịp thời điều chỉnh. 

+ Khi tiểu > 3 lít / 24 giờ nên bù dịch bằng đường truyền tĩnh mạch; lượng dịch bù 

tùy thuộc vào lượng nước tiểu; chú ý bù đủ cả điện giải. 

+ Khi tiểu < 3 lít / 24 giờ; không có rối loạn điện giải nặng: cho uống Orezol. 

+ Sau khoảng 5 ngày nếu người bệnh vẫn tiểu nhiều cũng hạn chế lượng dịch truyền 

và uống vì thận đã bắt đầu phục hồi chức năng cô đặc. Theo dõi sát nước tiểu 24 giờ 

để có thái độ bù dịch thích hợp. 

- Giai đoạn phục hồi chức năng: 

+ Vẫn cần chú ý công tác điều dưỡng: chế độ ăn cần tăng đạm khi urê máu đã về mức 

bình thường. 

+ Theo dõi định kỳ theo chỉ dẫn thầy thuốc. 

+ Tiếp tục điều trị nguyên nhân nếu có. Chú ý các nguyên nhân có thể dẫn đến suy 

thận mạn tính (bệnh lý cầu thận; bệnh lý kẽ thận,...) 

V. DỰ PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BIẾN CHỨNG 

 Khi xảy ra các biến chứng trong suy thận cấp sẽ làm tiên lượng người bệnh xấu 

đi nhiều. Theo báo cáo của Hội Lọc máu và Ghép thận Châu Âu (EDTA) thì tỉ lệ tử 

vong chỉ 8% nếu chỉ tổn thương thận đơn độc, nhưng tỉ lệ tử vong tăng lên 65 – 76% 

nếu thêm một hoặc hơn các cơ quan khác bị tổn thương (Bullock và Kindle 1985) đặc 

biệt là tổn thương phổi, người bệnh phải hô hấp bằng máy, biến chứng tim mạch, biến 

chứng nhiễm khuẩn huyết. 

a. Chống nhiễm khuẩn, chống loét 

 Tỉ lệ nhiễm khuẩn đường tiết niệu thứ phát sau vô niệu rất cao, theo Hamburger 

gặp > 50% số người bệnh, vi khuẩn chủ yếu là E.Coli, Enterococci, ít gặp hơn là 

Staphilococci, Bacillus pyocyanéu, cần cho kháng sinh để dự phòng nhiễm khuẩn, 

chú ý tránh dùng các kháng sinh độc với thận. 

b. Tăng kali máu gây rung thất và ngừng tim 



 
 

 
 

 Tăng kali máu luôn là nguy cơ đe dọa tính mạng người bệnh suy thận cấp, ngay 

cả hiện nay đã có thận nhân tạo. Vì vậy, dự phòng tăng kali máu luôn là vấn đề phải 

đặt ra. Cần thực hiện sớm ngay từ giai đoạn đầu và suốt thời gian vô niệu việc hạn 

chế lượng kali ngoại sinh đưa vào cơ thể, và loại trừ sớm kali nội sinh. Theo dõi điện 

tim để phát hiện kịp thời và xử trí sớm tăng kali máu; điện tim có độ nhạy cao và rất 

hữu ích để phát hiện tăng kali máu, và theo dõi biến đổi kali máu trong quá trình điều 

trị, không nên chờ xét nghiệm điện giải hoặc biểu hiện lâm sàng của tăng Kali máu, 

mà cần xử trí để hạ kali máu ngay khi có dấu hiệu tăng kali máu trên điện tim. 

c. Phù phổi cấp 

 Mặc dù thận nhân tạo đã làm giảm đáng kể biến chứng phù phổi cấp do suy 

thận cấp, nhưng phù phổi cấp vẫn là một trong những nguyên nhân quan trọng gây tử 

vong ở bệnh nhân suy thận cấp nên cần được dự phòng và xử trí sớm. Điều chỉnh cân 

bằng nước và natri bằng tiết chế cần được chú ý trong suốt thời gian vô niệu, gây bài 

niệu tích cực cũng là biện pháp hữu hiệu để dự phòng biến chứng này. Cần đánh giá 

và theo dõi huyết áp và tình trạng quá tải dịch thường xuyên để điều chỉnh và chỉ định 

lọc máu ngoài thận kịp thời. Đặc biệt chú ý những người bệnh đã có bệnh lý tim mạch 

hoặc b ệnh lý phổi từ trước khi bị suy thận cấp, những người bệnh bị nhiễm độc qua 

đường hô hấp; bỏng đường hô hấp, là những người bệnh có tỉ lệ phù phổi cấp cao. 

d. Hôn mê và tử vong do urê máu cao 

 Từ khi có thận nhân tạo biến chứng này ít gặp, tuy nhiên vẫn có nguy cơ cao 

xảy ra khi chế độ ăn uống không đúng. Vì vậy, trong suốt thời gian vô niệu cần chú 

ý tiết chế đúng. 

VI. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Nhập viện khi có một trong các triệu chứng sau hoặc kết hợp 

- BN mệt; buồn nôn; nôn 

- Vô niệu hoặc thiểu niêu; hoặc bí đái; đái máu 

- Phù to toàn thân nhanh 

- Mạch nhanh; HA tang hoặc tụt 



 
 

 
 

- XN bệnh viện huyện hoặc tại phòng khám Ure máu >= 11 mmol/l và/ hoặc K> 5.0 

mmol/l; dù không có tiền sử bệnh thận trước đây 

- Tiền sử trong vài tuần gần với thời điểm bệnh nhân đến khám bệnh tại cơ sở y tế ăn 

thực phẩm tươi sống độc với thận hoặc sử dụng thuốc; hóa  chất độc với thận. 

VII. TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

Sau khi hết một hoặc các triệu chứng sau: 

- Hết mệt; hết buồn nôn 

- Kiểm soát được huyết áp 

- Tiểu khoảng >=1000 ml/24 giờ 

- XN chức năng thận giảm và/ hoặc urê máu giảm. 

- XN chức năng thận và/hoặc urê máu về bình thường. 
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BỆNH THẬN MẠN (SUY THẬN MẠN) 

 

 

I. KHÁI NIỆM [1] 

 Bệnh thận mạn theo KDIGO 2021 (Kidney Disease Improving Global 

Outcomes) 

 Bệnh thận mạn hay suy thận mạn (Chronic kidney disease) là những bất thường 

về cấu trúc hoặc chức năng thận, kéo dài trên 3 tháng và ảnh hưởng đến sức khỏe 

người bệnh. 

 Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh thận mạn (BTM) hay suy thận mạn (STM): dựa 

vào 1 trong 2 tiêu chuẩn sau: 

a – Triệu chứng tổn thương thận (có biểu hiện 1 hoặc nhiều) 

• Có Albumin nước tiểu (tỷ lệ albumin/creatinin nước tiểu > 30 mg/g hoặc 

albumin nước tiểu 24 giờ > 30 mg/ 24 giờ). 

• Bất thường nước tiểu 

• Bất thường về mô bệnh học thận 

• Xét nghiệm hình ảnh học phát hiện thận tiết niệu bất thường 

• Ghép thận 

b- Giảm mức lọc cầu thận (Glomerulả filtration rate: GFR) <60 ml/phút/1,73 m2 da 

(xếp loại G3a – G5) 

 Với mức lọc cầu thận được đánh giá dựa vào độ thanh lọc creatinin ước tính 

theo công thức Cockcroft Gault hoặc dựa vào độ lọc cầu thận ước tính (Estimated 

GFR, eGFR) dựa vào công thức MDRD. 

• Công thức Cockcroft Gault ước đoán ĐTL creatinin từ creatinin huyết thanh. 

• Công thức MDRD (Modification of Diet in Renal Disease Study) ước đoán 

mức lọc cầu thận (estimated GFR, eGFR) từ creatinin huyết thanh. 

• Công thức tính mức lọc cầu thận theo creatinin nội sinh 

II. NGUYÊN NHÂN [2]: 



 
 

 
 

 Dựa vào lâm sàng, tiền sử cá nhân; gia đình, hoàn cảnh xã hội; yếu tố môi 

trường, thuốc dùng, khám lâm sàng, xét nghiệm sinh hóa, hình ảnh học, và thậm chí 

sinh thiết thận để chẩn đoán nguyên nhân bệnh thận mạn. 

 Theo hội Thận học Quốc tế KDIGO năm 2012; nguyên nhân bệnh thận mạn 

được phân dựa vào vị trí tổn thương giải phẫu học và bệnh căn nguyên chủ yến tại 

thận; hoặc thứ phát sau các bệnh lý toàn thân (Bảng 2) 

 

Nguyên nhân Bệnh thận nguyên phát Bệnh thận thứ phát sau bệnh toàn 

thân 

Bệnh cầu thận Bệnh cầu thận tổn thương tối 

thiểu, bệnh cầu thận màng 

Đái tháo đường, thuốc, bệnh ác tính, 

bệnh tự miễn 

Bệnh ống thận 

kẽ 

Nhiễm trùng tiểu; bệnh thận 

tắc nghẽn, sỏi niệu 

Bệnh tự miễn, bệnh thận do thuốc; 

đa u tủy 

Bệnh mạch 

máu thận 

Viêm mạch máu do ANCA, 

loạn dưỡng xơ cơ 

Xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, 

thuyên tắc do Cholesterol 

Bệnh nang thận 

và bệnh thận 

bẩm sinh 

Thiểu sản thận; nang tủy thận  

 

III. CHẨN ĐOÁN BỆNH THẬN MẠN (SUY THẬN MẠN) [1] 

1. Chẩn đoán xác định 

1.2. Chẩn đoán bệnh thận mạn (suy thận mạn) dựa vào 

a. Lâm sàng có thể có hoặc không có biểu hiện lâm sàng của bẹnh thận biểu hiện như: 

phù toàn thân, tiểu máu... 

b. Cận lâm sàng tầm soát: 

• Xét nghiệm định lượng Creatinin huyết thanh: Từ Creatinin huyết thanh ước 

đoán độ thanh lọc creatinin theo công thức Cockcroft Gault, hoặc ước đoán 

mức lọc cầu thận  theo công thức của MDRD (Modification of Diet in Renal 

Disease) 



 
 

 
 

• Xét nghiệm nước tiểu tìm protein hoặc albumin trong nước tiểu: với mẫu nước 

tiểu bất kỳ, tót nhất là mẫu nước tiểu đầu tiên buổi sáng ngủ dậy. 

Bảng 2: Kết quả xét nghiệm albumin và protein trong nước tiểu 

 

 Bình thường Bất thường 

Tỷ lệ albumin/creatinin niệu < 30mg/g 

<3mg /mmol/l                 

 

>= 30 mg/g 

>=3mg/mmol/l 

Albumin niệu 24 giờ <30 mg/24 giờ >= 30mg/24 giờ 

Tỷ lệ protein/creatinin niệu (PCR) <150mg/g 

<15mg/mmol/l 

>=150mg/g 

>=15mg/mmol 

Protein niệu 24 giờ <150mg/24giờ >=150mg/24giờ 

Protein niệu giấy nhúng Âm tính Vết đến dương tính 

  

• Xét nghiệm khảo sát cặn lắng nước tiểu (tìm cặn lắng bất thường như hồng 

cầu, bạch cầu, các trụ niệu), xét nghiệm điện giải đồ và sinh thiết thận 

• Xét nghiệm hình ảnh: siêu âm thận và hệ niệu (tìm sỏi, nang thận, kích thước 

thận), niệu ký nội tĩnh mạch. 

Chẩn đoán xác định bệnh thận mạn, khi các xét nghiệm vẫn bất thường trong 

những lần xét nghiệm lập lại sau trong vòng 3 tháng. 

1.2. Chẩn đoán bệnh thận mạn giai đoạn cuối (Suy thận mạn giai đoạn cuối) 

 Bệnh thận mạn giai đoạn cuối hay suy thận mạn giai đoạn cuối có biểu hiện 

của hội chứng urê huyết bao gồm ba rối loạn chính là: 

(1) Rối loạn gây ra do sự tích  tụ của các chất thải, và độc chất trong cơ thể, quan 

trọng nhất là sản phẩm biến dưỡng của protein. 

(2) Rối loạn là hậu quả của sự mất dần các chức năng khác của thận như điều hòa 

thăng bằng nội môi, nước điện giải, nội tiết tố. 

(3) Rối loạn là hậu quả của phản ứng viêm tiến triển gây ra ảnh hưởng lên mạch máu 

và dinh dưỡng. 



 
 

 
 

a- Rối loạn chuyển hóa natri 

 Có thể tăng hoặc giảm natri máu 

b – Rối loạn bài tiết nước 

 Tiểu đêm là triệu chứng của tình trạng thải nước tiểu và sodium với mức độ 

thẩm thấu cố định. Người bệnh dễ bị thiếu nước và muối, nếu tiết chế quá mức, và dễ 

giảm natri huyết thanh, nêu uống quá nhiều nước. 

c – Rối loạn chuyển hóa kali 

 Người bệnh suy thận mạn, thận tăng tiết aldosteron làm tăng thải kali tại ống 

thận xa, và tăng thải kali qua đường tiue hóa. Do vậy, kali máu chỉ tăng ở BTM giai 

đoạn cuối. Cần tìm nguyên nhân khác nếu tăng kali máu xuất hiện trước giai đonạ 

cuối. 

 Giảm kali ít gặp hơn ở người bệnh BTM, chủ yếu do tiết chế nguồn nhập kali, 

kèm với việc dùng lợi tiểu quá liều, hoặc do tăng mất kali qua đường tiêu hóa. 

d- Toan chuyển hóa 

 Suy thận mạn: lượng acid bài tiết bị khống chế trong khoảng hẹp từ 30 – 40 

mmol/ngày, nên dễ bị toan chuyển hóa. 

e- Rối loạn chuyển hóa calci và phospho 

 Suy thận mạn: thận giảm bài tiết phospho và calci, gây tăng phospho trong 

máu. Để duy trì tích số phospho và calci ổn định trong máu, calci máu giảm khi 

phospho tăng, kích thích tuyến cận giáp tiết PTH, làm tăng huy động calci từ xương 

vào máu, phức hợp calci – phospho tăng lắng đọng tại mô, gây rối loạn chu chuyển 

xương; tăng bài tiết phospho tại ống thận 

f- Rối loạn về tim mạch 

 Bệnh lý tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh và tử vong ở mọi giai 

đoạn của bệnh thận mạn, nhất là khi người bệnh đến giai đoạn cuối. 

 - Tăng huyết áp và dày thất trái 

 - Suy tim xung huyết 

 - Viêm màng ngoài tim 

 - Bệnh mạch máu 



 
 

 
 

g- Rối loạn về huyết học 

• Thiếu máu ở người bệnh BTM 

• Rối loạn đông máu ở người bệnh BTM 

Rối loạn đông máu bao gồm kéo dài thời gian máu đông, giảm hoạt tính yếu tố 

VIII tiểu cầu, giảm độ tập trung tiểu cầu và giảm prothrombin 

• Rối loạn chức năng bạch cầu 

Rối loạn chức năng bạch cầu như giảm sản xuất bạch cầu, giảm chức năng bạch 

cầu do suy dinh dưỡng, toan chuyển hóa, môi trường tăng urê máu; và do teo hạch 

lympho. 

h – Rối loạn tiêu hóa và dinh dưỡng 

 Buồn nôn và nôn 

 Ăn giảm đạm sẽ giúp giảm buồn nôn và nôn, tuy nhiên sẽ tăng nguy cơ suy 

dinh dưỡng. 

i- Rối loạn thần kinh cơ 

 Triệu chứng thần kinh cơ bắt đầu xuất hiện từ BTM (STM) giai đoạn 3 như 

giảm trí nhớ, kém tập trung, rối loạn giấc ngủ. Sau đó, tiến triển thành thần kinh kích 

thích như nấc cục, chuột rút, xoắn vặn cơ, nặng hơn trong giai đoạn suy thận nặng là 

rung vẫy, clonus cơ, co giật và hôn mê. 

 - Triệu chứng thần kinh ngoại biên xuất hiện từ BTM giai đoạn 4 

 - Triệu chứng rối loạn thần kinh cảm giác người bệnh BTM giai đonạ cuối là 

chỉ điểm người bệnh cần lọc máu. 

 - Bệnh thần kinh ngoại biên ở người bệnh BTM là chỉ định của điều trị thay 

thế thận, ngoại trừ tổn thương thần kinh trên người bệnh đái tháo đường. 

k- Rối loạn nội tiết và chuyển hóa 

• Hormon sinh dục: Ở người bệnh nữ, giảm estrogen gây rối loạn kinh nguyệt, 

giảm khá năng thụ thai; dễ sảy thai, nhất là khi mức lọc cầu thận giảm còn 40 

ml/phút, chỉ có 20% sản phụ của thể sinh được con còn sống và ngược lại, thai 

kỳ sẽ đẩy nhanh tiến triển của suy thận. Ở người bệnh nam, giảm nồng độ 

testosteron, rối loạn tình dục và thiểu sản tinh trùng. 



 
 

 
 

• Các rối loạn nội tiết này sẽ cải thiện sau điều trị lọc máu tích cực hoặc sau ghép 

thận thành công. 

l- Tổn thương da 

 Tổn thương da trên BTM đang tiến triển đa dạng như: 

• Da vàng xanh do thiếu máu, có thể giảm sau điều trị Erythropoietin 

• Xuất huyết da niêm, mảng bầm trên da do rối loạn đông cầm máu/ 

• Da tăng sắc tố do tăng lắng đọng các sản phẩm biến dưỡng tăng sắc tố, hoặc 

urochrome, triệu chứng này có thể tồn tại và gia tăng sau lọc máu. 

• Ngứa là triệu chứng  thường gặp ở bệnh nhân suy thận mạn và có thể kéo dài 

ngay sau khi đã được lọc máu. 

• Bệnh da xơ do thận biểu hiện bằng tổn thương xơ tiến triển mô da dưới vùng 

cánh tay và chân tương tự tổn thương da do phù niêm xơ hóa, có kèm dùng 

gadolinium trong chụp cộng hưởng ừ (MRI) là một trong các nguyên nhân gây 

bệnh. 

2. Chẩn đoán phân biệt với tổn thương thận cấp 

 Trước mọi người bệnh có tăng creatinin huyết thanh cần phân biệt bệnh thận 

mạn với tổn thương thận cấp vì tổn thương thận cấp có khả năng hồi phục chức năng 

thận nếu được chẩn đoán sớm và can thiệp kịp thời. 

 a- Dựa vào creatinin huyết thanh nền trước đây 

• Nếu creatinin huyết thanh nền trong vòng 3 tháng trước đây ở mức bình thường 

thì có thể nghĩ đến tổn thương thận cấp. 

• Nếu creatinin huyết thanh nền trước đây đã tăng mạn tính trên 3 tháng, sẽ là 

bằng chứng quan trọng của bệnh thận mạn. 

• Nếu không biết creatinin huyết thanh nền trước đây, vẫn có thể cả hai bệnh lý 

trên kết hợp gây tổn thương thận cấp trên nền thận mạn. Trong trường hợp, cần 

theo dõi creatinin huyết thanh trong nhiều ngày liên tiếp kết hợp với các bằng 

chứng cận lâm sàng khác sẽ giúp chẩn đoán phân biệt. 

b- Dựa vào siêu âm đo kích thước 2 thận: người bệnh tổn thương thận cấp, hai 

thận có kích thước bình thường hoặc to 



 
 

 
 

c – Sinh thiết thận : Cần cân nhắc kỹ khi chưa chẩn đoán phân biệt  được với 

tổn thương thận cấp. 

3. Chẩn đoán giai đoạn: 

Năm 2002, NKF – KDOQI (National Kidney Foundation – Kidney Disease 

Outcomes Quality Initiatives) phân bệnh thận mạn thành 5 giai đoạn dựa vào GFR 

Bảng 1. Các giai đoạn của bệnh thận mạn 

Giai 

đoạn 

Mô tả Mức lọc cầu thận 

(ml/ph/1,732 da) 

1 Tổn thương thận với mức lọc cầu thận bình 

thường hoặc tăng 

>= 90 

2. Tổn thương thận với MLCT giảm nhẹ 60 – 89 

3 Giảm MLCT trung bình 30 – 59 

4 Giảm MLCT nặng 15 – 29 

5 Bệnh thận mạn giai đoạn cuối < 15 hoặc phải điều trị thận 

nhân tạo 

 Năm 2012, KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) của Hội 

thận học quốc tế, giai đoạn 3 được tách thành 3a và 3b, kèm theo bổ sung albumine 

niệu vào trong bảng phân giai đoạn (hình 1) hỗ trợ cho việc đánh giá tiên lượng và 

tiển triển của BTM. 

 

Albumin niệu kéo dài (tỷ lệ 

Albumin/creatinine) (mg/g) 

A1 A2 A3 

Bình 

thường 

đến tăng 

nhẹ 

Tăng 

trung 

bình 

Tăng 

nhiều 

<30 30 – 300 >300 



 
 

 
 

Phân loại 

theo GFR 

(ml/ph/1.73 

m2 

G1 

Bình 

thường 

hoặc tăng 

>= 90 
Nguy cơ 

thấp 

Nguy cơ 

trung 

bình 

Nguy cơ 

cao 

G2 Giảm nhẹ 60 - 89 
Nguy cơ 

thấp 

Nguy cơ 

trung 

bình 

Nguy cơ 

cao 

G3a 

Giảm nhẹ 

đến trung 

bình 

45 - 59 

Nguy cơ 

trung 

bình 

Nguy cơ 

cao 

Nguy cơ 

rất cao 

G3b 

Giảm 

trung 

bình đến 

nặng 

30 – 49 
Nguy cơ 

cao 

Nguy cơ 

rất cao 

Nguy cơ 

rất cao 

G4 
Giảm 

nặng 
15 – 49 

Nguy cơ 

rất cao 

Nguy cơ 

rất cao 

Nguy cơ 

rất cao 

G5 Suy thận <= 15 
Nguy cơ 

rất cao 

Nguy cơ 

rất cao 

Nguy cơ 

rất cao 

 

Màu Nguy cơ bệnh thận tiến triển Tần suất khám bệnh mỗi năm 

 Nguy cơ thấp Ít nhất 1 lần/ năm 

 Nguy cơ trung bình Ít nhất 2 lần/ năm 

 Nguy cơ cao Ít nhất 3 lần / năm 

 Nguy cơ rất cao Ít nhất 4 lần/ năm 

 

Cấn lưu ý mức lọc cầu thận chỉ phản ánh chính xác giai đoạn BTM khi chức năng 

thận ổn định (không thay đổi trong 3 tháng xét nghiệm lặp lại) và sau khi đã loại bỏ 

các yếu tố làm nặng thêm tạm thời tình trạng suy thận. 

 3. Chẩn đoán biến chứng:  



 
 

 
 

Khi chức năng thận ổn định, ở mọi người bệnh thận mạn (suy thận mạn) có 

mức lọc cầu thận <= 60 ml/phút/1,76m2 da, cần đánh giá các biến chứng của 

BTM (STM) như: 

• Tăng huyết áp: Tăng huyết áp làm tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch 

• Thiếu máu mạn: Theo WHO, thiếu máu khi Hb<13 g/l ở nam và <12g/l ở nữ. 

Đánh giá các tình trạng liên quan đến thiếu máu bao gồm: Tổng phân tích tế 

bào máu ngoại vị; đếm số lượng hồng cầu lưới tuyệt đối; Ferritin máu; độ bão 

hòa transferin (TSAT); nồng độ VTM B12 và acid folic. 

thiếu sắt ở bệnh nhân suy thận có thể thực sự  tồn tại ngay cả khi chưa có thiếu 

máu, trên lâm sàng Ferritin thường được sử dụng. Khi có tình trạng viêm mạn 

tính, Ferritin máu phản ánh không đúng tình trạng Ferritin ở mô. Ferritin máu  

cũng không quá liên quan đến tình trạng sắt ở tủy xương. Độ bão hòa transferin 

đại diện cho khả năng sẵn có của sắt cung cấp cho sinh sản hồng cầu nhưng giá 

trị thường dao động tại thời điểm khác nhau. 

• Tình trạng suy dinh dưỡng: dựa vào giảm albumin huyết thanh, cân nặng, bảng 

điểm đánh giá dinh dưỡng toàn diện chủ quan (Subjective Global Assessment, 

SGA), chế độ dinh dưỡng. 

• Rối loạn chuyển hóa calcium và phospho: giảm calcium, tăng phospho, tăng 

PTH huyết thanh gây cường tuyến cận giáp thứ phát, giảm VTM D, tổn thương 

xương. 

• Bệnh lý thần kinh: ngoại biên, trung ương, hệ thần kinh thực vật. 

• Biến chứng tim mạch 

• Các chỉ số giúp xác định bệnh lý tim mạc và các yếu tố nguy cơ tim mạc ở 

người bệnh có bệnh thận mạn: điện tâm đồ 12 chuyển đạo; Glucose huyết 

thanh, Bilan mỡ máu 4 ô (Cholesterol; Triglycerid, LDL, HDL – cholesterol); 

Chiều cao và cân nặng để tính BMI. 

IV. ĐIỀU TRỊ BỆNH THẬN MẠN (SUY THẬN MẠN) [1] 

1. Mục tiêu điều trị bệnh thận mạn (Suy thận mạn) 

• Điều trị bệnh thận căn nguyên 



 
 

 
 

• Điều trị nguyên nhân gây giảm GFR cấp tính có thể hồi phục được 

• Điều trị làm chậm tiến triển của bệnh thận mạn 

• Điều trị các biến chứng tim mạch, và các yếu tố nguy cơ tim mạch 

• Chuẩn bị điều trị thay thế thận khi thận suy nặng. 

2. Nguyên tắc điều trị bệnh thận mạn: 

 Theo KDOQI 2002, chiến lược chung điều trị bệnh thận mạn được phân theo 

giai đoạn của phân độ bệnh thận mạn 

 Bảng 3: Chiến lược điều trị bệnh thận mạn theo giai đoạn của BTM 

Giai đoạn Mức lọc cầu thận 

(ml/ph/1,73 m2 da 

Việc cần làm (*) 

1 >= 90 Chẩn đoán và điều trị bệnh 

căn nguyên, giới hạn yếu tố 

nguy cơ gây suy thận cấp; 

làm chậm tiến triển bệnh 

thận, điều trị yếu tố nguy cơ 

tim mạch 

2 60 – 89 Ước đoán tôc độ tiến triển 

bệnh thận 

3 30 – 59 Đánh giá và điều trị biến 

chứng 

4 15 – 29 Chuẩn bị điều trị thay thế 

thận 

5 <= 15 Điều trị thay thế thận nếu có 

hội chứng urê huyết 

(*) giai đoạn sau tiếp tục việc của giai đoạn trước 

2.1. Điều trị bệnh thận căn nguyên:  

 Giữ vai trò quan trọng nhất trong bảo vệ thận và làm chậm tiến triển bệnh thận, 

Khi thận đã suy nặng (giai đoạn 4,5), do việc chẩn đoán bệnh căn nguyên trở nên khó 



 
 

 
 

khăn, và việc điều trị trở nên kém hiệu quả, nên cân nhắc giữa lợi ích và tác hại của 

thuốc điều trị căn nguyên ở nhóm người bệnh này. 

2.2. Điều trị làm chậm tiến triển của BTM đến giai đoạn cuối (bảng 4) 

 Bảng 4: Các biện pháp bảo vệ thận tối ưu 

STT Yếu tố cần can thiệp Mục tiêu Biện pháp 

1 Giảm protein niệu, tiểu 

albumin 

Protein/creatinin <0,5 

mg/g 

Albumin /creatinin niệu 

< 30 mg/g 

Kiểm soát huyết áp 

Điều trị bệnh căn 

nguyên 

Tiết chế protein trong 

khẩu phần 

2 Kiểm soát huyết áp - Nếu người bệnh 

ACR<30 mg/gam, HA 

mục tiêu <= 140/90 

mmHg. 

- Nếu ACR>= 30 mg/g, 

HA mục tiêu <= 130/80 

mMHg 

Ức chế men chuyển và 

ức chế thụ thể 

angioténin II: ưu tiên 

chọn, nhất là người 

bệnh có tiểu albumin 

3. Ăn nhạt Sodium < 2 g/ngày 

(hoặc NaCl <5g/ngày) 

Tự nấu ăn, không ăn 

thức ăn chế biến sẵn, 

không chấm thêm 

4. Giảm protein trong khẩu 

phần  

Áp dụng ở người bệnh 

GFR<30 ml/phút/1,73; 

lượng protein nhập 

<0,8g/kg/ngày 

Giảm protein, chọn 

các loại đạm có giá trị 

sinh học cao (tư vấn 

chuyên gia dinh 

dưỡng) 

5 Kiểm soát đường huyết HbA1C khoảng 7% 

HbA1C >7% ở người 

bệnh có nguy cơ hạ 

đường huyết cao 

Không dùng 

metformin khi GFR 

<60ml/phút/1,73. 



 
 

 
 

6 Thay đổi lối sống Đạt cân nặng lý tưởng, 

tránh béo phì, Bỏ hút 

thuốc lá 

Tập thể lực tùy theo 

tình trạng tim mạch và 

khả năng dung nạp (ít 

nhất 30phút/lần/ngày 

x 5 lần/tuần) 

7 Điều trị thiếu máu Hb 11 – 12 g/dl Erythropoietin, sắt, 

acid folic... 

8 Kiểm soát rối loạn lipid 

máu 

LDL – cholesterol < 100 

mg/dl; HDL – 

cholesterol > 40 mg/dl; 

triglyceride <200mg/dl 

Statin, gemfibrozil, 

Fibrat giảm liều khi 

GFR <60, và không 

dung nạp khi GFR<15 

9 Dùng thuốc ức chế men 

chuyển hoặc ức chế thụ 

thể angiotensin II 

Dùng liều tối ưu để giảm 

protein niệu, kiểm soát 

huyết áp 

Phòng ngừa và theo 

dõi tác dụng phụ: Suy 

thận cấp và tăng Kali 

máu, hay xảy ra ở 

người bệnh GFR giảm 

2.3. Điều trị bệnh thận mạn giai đoạn cuối 

a – Mục tiêu của điều trị bệnh thận mạn giai đoạn cuối là: 

- Chuẩn bị điều trị thay thế thận khi thận suy nặng 

- Điều chỉnh liều thuóc ở bệnh nhân suy thận 

- Điều trị các biến chứng của hội chứng urê huyết cao như thiếu máu, suy dinh dưỡng, 

tăng huyết áp; rối loạn chuyển hóa canxi – phospho, rối loạn nước điện giải. 

- Điều  trị các biến chứng tim mạch và các yếu tố nguy cơ 

b- Điều trị triệu chứng: 

 Tùy theo bệnh nhân có triệu chứng bất thường nào thì chọn phương pháp điều 

trị phù hợp. 

c- Chỉ định điều trị thay thế thận 



 
 

 
 

 Trừ khi người bệnh từ chối, mọi người bệnh BTM giai đonạ cuối vớ lâm sàng 

của hội chứng urê máu cao (thường xảy ra khi độ thanh thải creatinin dưới 15 ml/phút, 

hoặc sớm hơn ở người bệnh đái tháo đường) đều có chỉ định điều trị thay thế thận. 

 Các chỉ định điều trị thay thế thận: 

 - Tăng Kali máu không đáp ứng với điều trị nội khoa 

 - Toan chuyển hóa nặng (khi việc dùng HCO3 có thể gây quá tải tuần hoàn) 

 - Quá tải tuần hoàn. phù phổi cấp không đáp ứng với điều trị lợi tiểu. 

 - Suy dinh dưỡng tiến triển không đáp ứng với can thiệp khẩu phần. 

 - Mức lọc cầu thận từ 5 – 10ml/phút/1,73m2 (hoặc BUN > 100mg/dl, creatinin 

huyết thanh >10  mg/dl). 

 Lựa chọn hình thức điều trị thay thế thận: 

Có ba hình thức điều trị thay thế thận bao gồm: 

(1) Thận nhân tạo (hoặc thẩm phân máu, hemodialysis, HD) 

(2) Thẩm phân phúc mạc (peritoneal disalysis, PD) 

(3) Ghép thận 

Có thể lựa chọn một trong ba phương pháp, tùy vào từng trường hợp cụ thể của người 

bệnh. 

Bảng 1: Chống chỉ đinh chạy thận nhân tạo và thẩm phân phúc mạc, ghép 

thận 

Tuyệt đối Tương đối 

Thận nhân tạo 

Không có đường lấy máu thích hợp + Sợ kim chích 

+ Suy tim 

+ Rối loạn đông máu 

Thẩm phân phúc mạc 

Mất hoàn toàn chức năng của màng 

bụng 

Sẹo dính trong phúc mạc làm ngăn cản 

dịch lọc dẫn lưu 

+ mới mổ hep động mạch chủ bụng 

+ Có shunt não thất - ổ bụng (trong não 

úng thủy) 



 
 

 
 

Dịch lọc dò lên cơ hoành 

Không có người giúp thay dịch lọc 

+ Không dung nạp với chưa dịch trong 

ổ bụng 

+ Suy dinh dưỡng nặng 

+ Nhiễm trùng da 

+ Bệnh đường ruột (viêm ruột, viêm túi 

thừa) 

+ Béo phì 

Ghép thận  

Không có chống chỉ định tuyệt đối + Người nhận có nguy cơ thải ghép cao: 

phản ứng đọ chéo (cross – match) người 

nhận – người cho dương tính 

+  Sức khỏe người nhận không cho phép 

thực hiện cuộc mổ. 

+ Nhiễm cytomegalovirus (CMV), viêm 

gan virus C, nhiễm khuẩn đường mật, 

lao... 

+ Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, xơ 

gan mất bù, suy tim nặng... 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiến triển của bệnh thận mạn (Suy thận mạn) 

 Bệnh thận mạn có tiến triển suy giảm chức năng thận chậm trong nhiều năm, 

và không hồi phục đến giai đoạn cuối. Nếu người bình thường không bệnh thận, sau 

30 tuổi, mỗi năm theo sinh lý, mức lọc cầu thận giảm trung bình 1ml/phút/1,73 m2 

thì bệnh thận mạn được gọi là tiến triển nhanh khi mỗi năm mất >=5ml/ phút (theo 

KDIGO 2012). 

2. Nhóm yếu tố ảnh hưởng lên tiến triển  của bệnh thận mạn: 2 nhóm 

a- Nhóm yếu tố không thay đổi được 

• Tuổi: người lớn tuổi tiến triển bệnh nhanh hơn người trẻ 

• Giới tính: nam tiến triển bệnh thận nhanh hơn nữ 



 
 

 
 

• Chủng tộc: da đen mắc bệnh đái tháo đường nguy cơ suy thận giai đoạn cuối 

tăng gấp 2 – 3 lần nhiều hơn người da trắng. 

• Yếu tố di truyền: thận của trẻ sinh nhẹ cân (dưới 2500 gam); sinh thiêu tháng, 

thận của trẻ có mẹ bị bệnh hoặc dùng thuốc độc thận trong thai kỳ nhạy cảm 

với tổn thương hơn trẻ khác. 

• Chức năng thận nền lúc phát hiện bệnh đã giảm. 

b- Nhóm yếu tố có thể thay đổi được 

• Mức protein niệu: càng nhiều thì tốc độ suy thận càng nhanh 

• Bẹnh thận căn nguyên: Đái tháo đường, bệnh cầu thận có tiến triển suy thận 

nhanh hơn tăng huyết áp; bệnh ống thận mô kẽ. 

• Mức độ tổn thương ống thận mô kẽ trên sinh thiết thận càng nhiều thì suy thận 

càng nhanh. 

• Tăng lipid máu 

• Hút thuốc lá làm thúc đẩy quá trình xơ hóa cầu thận, ống thận và mạch máu. 

VI. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

• Nhập viện khi có một trong các triệu chứng sau hoặc kết hợp 

• - BN mệt; buồn nôn; nôn 

• - Tăng huyết áp không kiểm soát được ở bệnh nhân suy thận mạn 

• - Vô niệu hoặc thiểu niêu 

• - Mệt; chóng mặt 

• - Mạch nhanh; HA tăng hoặc tụt 

• - XN bệnh viện huyện hoặc tại phòng khám Ure máu >= 30.0 mmol/l và/ hoặc 

K> 5.0 mmol/l 

VII. TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

• Sau khi hết một hoặc các triệu chứng sau: 

• - Hết mệt; hết buồn nôn 

• - Kiểm soát được huyết áp 

• - Tiểu khoảng >=1000 ml/24 giờ 



 
 

 
 

• - XN chức năng thận giảm và hoặc urê máu giảm. 
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Phần : PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA THẦN KINH 

 

XUẤT HUYẾT NÃO (I61) 

 

I. KHÁI NIỆM 

Xuất huyết não là tình trạng máu não thoát khỏi lòng mạch vào tổ chúc nhu mô 

não do vỡ các vi phình mạch hay thoát ra thành mạch đã bị tổn thương [4]. 

II. NGUYÊN NHÂN 

Xuất huyết não do nhiều nguyên nhân [1],  

- Chảy máu não do tăng huyết áp.  

- Chảy máu thùy não nguyên nhân không xác định.  

- Vỡ túi phình động mạch.  

- Vỡ dị dạng động - tĩnh mạch.  

- Bệnh động mạch thoái hóa dạng tinh bột [2],   

- Các bệnh gây chảy máu: bạch cầu cấp, giảm fibrin, giảm tiểu cầu, suy tủy, 

tiêu sợi tơ huyết, bệnh ưa chảy máu.  

- Chảy máu vào mô não tiên phát. [5].  

- Chảy máu não do nhồi máu động mạch và tĩnh mạch não.  

- Các nguyên nhân hiếm gặp: do dùng thuốc giãn mạch, sau gắng sức và căng 

thẳng tâm lý, sau chụp mạch não, các biến chứng muộn của chụp động mạch cảnh ở 

người trẻ [5]. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định. 

1.1. Lâm sàng 

1.1.1. Khám toàn thân 

Thăm khám bệnh nhân XHN phải chú ý đánh giá các dấu hiệu sinh tồn. Khám 

toàn thân và tập trung vào đầu, tim, phổi, bụng, tứ chi và khám thần kinh kỹ lưỡng 



 
 

 
 

nhanh chóng. Tăng huyết áp (đặc biệt HA tâm thu lớn > 220 mm Hg) thường gặp đột 

quị xuất huyết. 

Huyết áp cao nhiều kèm theo sốt thường là biểu hiện tổn thương thần kinh 

nặng, tiên lượng xấu [1]. 

1.1.2. Phát hiện các dấu hiệu thần kinh khu trú 

Dấu hiệu thần kinh khu trú phụ thuộc vào khu vực não bị tổn thương [1]. 

*Nếu tổn thương bán cầu chiếm ưu thế (thường là bên trái), thăm khám lâm 

sàng có thể thấy những dấu hiệu và triệu chứng sau: 

- Liệt nửa người phải 

- Mất cảm giác nửa người phải 

- Nhìn sang trái 

- Mất thị trường phải 

- Thất ngôn 

- Quên nửa thân bên liệt (không điển hình) 

*Nếu tổn thương bán cầu không chiếm ưu thế (thường là bên phải), người bệnh 

có thể có: 

- Liệt nửa người trái 

- Mất cảm giác nửa người trái 

- Mắt nhìn sang phải 

- Mất thị trường bên trái 

*Nếu tiểu não bị tổn thương, bệnh nhân có nguy cơ cao bị thoát vị và chèn ép 

não. Thoát vị có thể làm giảm nhanh mức độ ý thức và có thể dẫn đến ngừng thở hoặc 

tử vong. 

*Các các vị trí đặc hiệu liên quan đến những dấu hiệu thần kinh khu trú trong 

xuất huyết não bao gồm: 

- Nhân bèo: liệt nửa người bên đối diện, mất cảm giác bên đối diện, liệt vận 

động nhãn cầu bên đối diện, bán manh cùng bên, thất ngôn, quên nửa người bên liệt, 

hoặc mất vận động tự chủ bên liệt. 



 
 

 
 

- Đồi thị: mất cảm giác bên đối diện, liệt nửa người bên đối diện, liệt vận nhãn, 

bán manh cùng bên, co đồng tử, thất ngôn, hoặc nhầm lẫn. 

- Xuất huyết thùy não: liệt, mất cảm giác nửa người bên đối diện, liệt vận nhãn 

bên đối diện, bán manh cùng bên, thất ngôn, quên nửa ngƣời bên liệt, hoặc mất vận 

động tự chủ bên liệt. 

- Nhân đuôi: liệt nửa người bên đối diện, liệt vận nhãn, hoặc nhầm lẫn 

- Cuống đại não: liệt tứ chi, liệt mặt, giảm ý thức, liệt vân nhãn, co đồng tử. 

- Tiểu não,thân não 

- Dáng đi hoặc vận động tay chân mất điều hòa 

- Chóng mặt hoặc ù tai 

- Buồn nôn và nôn 

- Liệt nửa người hoặc liệt tứ chi 

- Liệt dây thần kinh sọ 

- Mất cảm giác nửa người hoặc mất cảm giác của cả 4 chi 

Bất thường vận nhãn dẫn đến nhìn đôi hoặc chứng rung giật nhãn cầu 

- Suy giảm chức năng hầu họng hoặc khó nuốt 

- Dấu hiệu bắt chéo (mặt cùng bên và cơ thể đối bên) 

Nhiều hội chứng đột quỳ khác có liên quan đến xuất huyết nội sọ, từ đau đầu, 

suy giảm nặng nề chức năng thần kinh. Đôi khi, xuất huyết não có thể biểu hiện bằng 

một cơn động kinh mới khởi phát [1]. 

1.2. Cận lâm sàng. 

- Để chẩn đoán xác định [1]. 

+ Chụp CTScanner sọ não: Xuất hiện ổ tăng tỷ trọng vùng động mạch năo chi 

phối. 

+ Chụp CT não mạch não (128 lát cắt) có tiêm thuốc cản quang: khi nghi ngờ 

bệnh nhân xuất huyết não do bất thường mạch máu não (AVM, phình mạch máu 

não...) 

+ Chụp MRI sọ não: Khi có nghi ngờ tổn thương. 

- Để phục vụ điều trị [3]. 



 
 

 
 

+ Xét nghiêm sinh hóa máu: Ure, creatinin, GOT, GPT, CK, CK-MB, Chol, 

Tri, HDL, LDL, ĐGĐ, Protein, Albumin, Glucose,khí máu,u ríc, Troponin T,... 

+ Xét nghiệm huyết học: CTM, ĐMCB,HbsAg, HCV 

+ Xét nghiệm sinh hóa nước tiểu 

+ Điện tâm đồ, XQ ngực thẳng, SAOB, SA xuyên sọ 

- Để tìm nguyên nhân, biến chứng: 

+ Chụp CT mạch não, SA doppler tim, SA mạch cảnh, nuôi cấy vi khuẩn (đờm, 

nước tiểu) 

* Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm các 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 gia đoạn. 

- Cấp tính 

- Bán cấp 

- Mạn tính 

3. Chẩn đoán thể. 

Chia làm 2 thể[1]. 

- Chảy máu não tiên phát 

- Chảy máu não thứ  phát 

4. Chẩn đoán biến chứng. 

Có thể gặp các biến chứng sau. [5]. 

- Loét các điểm tì đè do nằm lâu. 

- Nhiễm khuẩn cơ hội: Viêm phổi, viêm đường tiết niệu. 

- Teo cơ, cứng khớp. 

- Huyết khối lòng mạch. 

- Co giật sau đột quỵ não 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 



 
 

 
 

Điều trị XHN phụ thuộc vào nguyên nhân và mức độ xuất huyết [1]. 

* Điều trị nội khoa: 

- Kiểm soát theo pháp đồ ABC 

- Tích cực điều trị nguyên nhân, bệnh nền, biến chứng, bệnh phối hợp 

- Dinh dưỡng, PHCN 

* Điều trị nội khoa: 

- Can thiệp ngoại khoa khi có chỉ định 

2. Điều trị cụ thể. [1]. 

2.1 Kiểm soát đường thở, dấu hiệu sinh tồn 

- Thở Oxy 2l/p, nằm đầu cao 30 độ,khai thông đường thở. 

- Đặt ống NKQ khi có chỉ dịnh 

2.2 Kiểm soát tăng ALNS, và tình trạng phù não 

- Nằm đầu cao 30 độ 

- Dd Manitol 20% liều 0,25g-0,5g/kg/24h  dùng 2 đến 3 ngày (có phù não trên 

lâm sàng hoặc trên CT sọ não). 

- Dự phòng các thuốc bảo vệ dạ dầy đề phòng loét dạ dây 

2.3. Kiểm soát cơn giật 

 Trong XHN có khoảng 4-28%  có xuất hiện co giật  

 Thuốc hay dùng cắt cơn giật là Benzodiazepin, hoặc Diazepam 

2.4. Kiểm soát huyết áp 

-Nếu HA tâm thu > 200mmHg, hoặc HA trung bình >150mmHg: Hạ áp bằng 

đường truyền tĩnh mạch và theo dõi 5 phút/l  

 -Nếu HA tâm thu > 180mmHg, hoặc HA trung bình >130mmHg kèm theo 

tăng ALNS hạ áp bằng thuốc truyền TM, duy trì áp lục tưới máu não>= 60mmHg 

 - Nếu HA tâm thu > 180mmHg, hoặc HA trung bình >130mmHg không có 

triệu chứng tăng ALNS hạ đích huyết áp  HA 160/90mmHg, hoặc HA trung bình 

110mmHg bằng đường truyền TM và TR 15 phút/l 

2.5. Thuốc bảo vệ tế bào thần kinh 

- Dd Natriclorid 9%0  500 ml - 1500 ml/ngày, truyền nhỏ giọt tĩnh mạch 



 
 

 
 

- Nhóm thuốc bảo vệ và dinh dưỡng tế bào thần kinh (dựa vào nghiên cứu  các 

chất chuyển hóa,các chất ức chế dẫn truyền thần kinh, các chất Ca++, các gốc tự do, 

toan hóa acid Lactic.... ).Nhiều thuốc bảo vệ thần kinh được sản xuất nhằm giúp tế 

bào chống lại sự hủy hoại. Các biệt dược như: Citicolin, Cerebrolysin 10ml, Gliatilin 

1g, Galantamin 2,5g... Dùng 02 ống/ngày.Tiêm bắp, tĩnh mạch hoặc pha dịch truyền. 

[4] 

2.6. Thuốc điều trị biến chứng, bệnh lý kết hợp 

- Vitamin nhóm B (Scaneuron   x 04 viên / ngày.......) 

- Kháng sinh phòng bội nhiễm hoặc đă có bội nhiễm (Lựa chọn kháng sinh phù 

hợp với tình trạng bệnh nhân hoặc dùng theo kháng sinh đồ khi có viêm nhiễm ), có 

thể kết hợp nhiều loại kháng sinh cùng một thời điểm. 

- Dùng các thuốc hạ lipit máu phù hợp tình trạng tăng lipit máu ưu tiên nhóm 

Statin 

- Bệnh nhân đau đầu dùng Paracetamol liều 20mg/kg/lần ngày 3 - 4lần (Mỗi 

lần cách 4 giờ) dùng loại truyền tĩnh mạch hoặc đường uống, Fentanyl 0,5mg  BTĐ.       

- An thần: Diazepam 10mg, Phenobarbital 0,2g, Aminazin 0,25mg, Fentanyl 

0,5mg, Mydazolam 5 mg (Tùy theo tình trạng lâm sàng của bệnh nhân). 

- Bồi phụ nước và điện giải  

* Căn cứ diễn biến của bệnh hoặc có phát sinh bệnh kết hợp lựa chọn các thuốc 

thay thế, kèm theo hoặc theo hội chẩn. 

2.7. Kiểm soát thân nhiệt 

2.8. Chế độ chăm sóc dinh dưỡng 

2.9. Dinh dưỡng và PHCN 

- Bất động tại giường (Tuỳ tình trạng bệnh nhân), kết hợp trăn chở chống loét, 

vỗ rung tư thế. 

- Kết hợp điều trị phục hồi chức năng tùy theo tình trạng người bệnh. 

- Chế độ CSC1, CSC2, CSC3, căn cứ tình trạng bệnh nhân và giai đoạn bệnh. 

* Tiêu chuẩn ra viện:   

Hết gia đoạn bán cấp và bệnh nhân ổn định. 



 
 

 
 

CTSN: Hình ảnh tiêu khối máu tụ. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Tiến triển tốt: Bệnh nhân ổn định, ra viện. 

- Tiến triển xấu: Ý thức xấu dần, rốn loạn thần kinh thực vật, có thể dẫn đến tử 

vong. 

- Biến chứng: Loét ép, nhiễm khuẩn cơ hội, teo cơ cứng khớp... 

VI. PHÒNG BỆNH 

* Phòng bệnh cấp 1 

- Giáo dục sức khỏe về lối sống, tập thể dục thường xuyên, kiêng rượu bia, 

thuốc lá,các chất kích thích, ăn hạn chế mỡ động vật… 

- Điều trị tích cực các yếu tố nguy cơ (THA, ĐTĐ, bệnh tim...) 

*Phòng bệnh cấp 2 

-  Dự phòng tái phát 

- Chế độ luyện tập, PHCN. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

- Xuất huyết não giai đoạn cấp và bán cấp 12 ngày đầu 

- Qua giai đoạn bán cấp nhưng trên phim chụp CT còn hình ảnh phù não và máu 

tiêu chậm 

- Xuất huyết não kèm các triệu chứng và biến chứng khác chưa kiểm soát được 

(đau đầu, chóng mặt nhiều, viêm phổi …) 

- Chưa kiểm soát yếu tố nguy cơ (HA, đường máu…) 

- Tìm nguyên nhân gây xuất huyết não 
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MÃ ICD TRONG PHÂN LOẠI XUẤT HUYẾT  NÃO 

I61:chảy máu trong não 

I61.0: Chảy máu trong não ở bán cầu đại não, dưới vỏ (vùng bao trong-nhân 

xám trung ương).  

I61.1: Chảy máu trong não ở bán cầu vùng vỏ.  

I61.2: Chảy máu ở thùy não.  

I61.3: Chảy máu trong não ở bán cầu không xác định.  

I61.4: Chảy máu thân não.  

I61.5: Chảy máu tiểu não. 

I61.6: Chảy máu não thất.  

I61.7: Chảy máu trong não nhiều nơi.  

I61.8: Chảy máu trong não khác.  

I61.9:  Chảy máu trong não không xác định. 

  



 
 

 
 

 

NHỒI MÁU NÃO (I63) 

 

I. KHÁI NIỆM 

NMN là quá trình bệnh lý, trong đó động mạch não bị hẹp hoặc bị tắc, lưu 

lượng tuần hoàn tại vùng não do động mạch đó chi phối bị giảm trầm trọng dẫn đến 

chức năng vùng não đó bị rối loạn gây nên các triệu chứng lâm sàng. [1] 

II. NGUYÊN NHÂN 

Có nhiều nguyên nhân gây nhồi máu não [1] 

* Nhóm nguyên nhân không thay đổi được 

-Tuổi, giới,chủng tộc,tiền sử gia đình  

* Nhóm nguyên nhân thay đỏi được 

- Tăng HA 

-  Nhóm bệnh lý rối loạn chuyển hóa 

+ Đái tháo đường 

+ RL lipit máu 

+ Béo phì 

- Các bệnh tim: bệnh van tim, rung nhĩ   … 

- Cơn thiếu máu não thoảng qua 

- Tăng Homocystine 

- Hẹp động mạch cảnh 

- Thói quen xấu: uống rượu, thuốc lá, chế độ ăn, lười tập thể dục sử dụng ma 

túy [3]. 

III. CHẨN ĐOÁN 

 1. Chuẩn đoán xắc định. 

1.1. Lâm sàng  

Tùy vào vị trí tổn thương ở não mà có các triệu chứng  

- Nhồi máu bán cầu não [2]. 

+ Bệnh nhân tỉnh táo, đau đầu. Có thể lú lẫn, trí nhớ giảm 



 
 

 
 

+Rối loạn ngôn ngữ 

+ Liệt dây thần kinh sọ 

+ Liệt nửa người, có thẻ rối loạn cảm giác:có thể nhẹ, vừa và có xu hướng nặng 

dần lên, có thể liệt một chi 

+ Cơ tròn có thể rối loạn hoặc tự chủ. 

- Nhồi máu hố sau [4]. 

+ Bệnh nhân có thể rối loạn phát âm, nói khó, nuốt khó, nấc, liệt màn hầu tổn 

thương IX, X. 

+ Liêt vận đông nửa người, có thể 2 bên 

+ Hội chứng tiền đình: Chóng mặt, nôn, rung giật nhãn cầu. 

+ Hội chứng tiểu não: Loạng choạng, động tác sai tầm hướng, mất liên động 

tầm tay. 

1.2. Cận lâm sàng 

- Để chẩn đoán xác định. [1]. 

+ CTScanner SN: Thấy hình ảnh giảm tỷ trọng phân bố vùng động mạch não 

chi phối.  

+ MRI sọ não: Chụp khi có nghi ngờ cần phân biệt với U não hoặc không thấy 

tổn thương trên CTSN.phát hiện nhồi máu sớm 

+ Chụp mạch não (CT 128 mạch não): đánh giá tổn thương, vị trí mạch tắc 

- Để phục vụ điều trị[3] : 

+ Xét nghiêm sinh hóa máu: Ure, creatinin, GOT, GPT, CK, CK-MB, Chol, 

Tri, HDL, LDL, ĐGĐ, Glucose, Uríc, Pro, Al, Troponin T,... 

+ Xét nghiệm huyết học: CTM, ĐMCB,D.Dimer,HbsAg,HCV 

+ Xét nghiệm sinh hóa nước tiểu 

+ Điện tâm đồ, XQ ngực thẳng, SAOB, SA xuyên sọ 

- Để tìm nguyên nhân, biến chứng: 

+ SA doppler tim, SA mạch cảnh, yếu tố tăng đông, nuôi cấy vi khuản, khí máu 

* Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm các 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. Chuẩn đoán phân biệt. 

Cần phân biệt với. [1] 

 - Unão 

 - Ap xe não 

 - Huyết khối tĩnh mạch não 

 - Sán não  

 - Bệnh não HIV, Bệnh não rối loạn chuyển hóa 

3. Chẩn đoán giai đoạn 

-Giai đoạn tối cấp: trong 6h đầu 

- Giai đoạn cấp ; trong 3 ngày đầu 

- Giai đoạn bán cấp sớm ; trong 7 ngày đầu 

- Giai đoạn bán cấp muộn ; trong 14 ngày đầu 

- Giai đoạn mãn ; sau 14 ngày 

4. Chẩn đoán biến chứng. 

Có thể gặp các biến chứng sau. [5] 

- Loét các điểm tì đè do nằm lâu. 

- Nhiễm khuẩn cơ hội: Viêm phổi, viêm đường tiết niệu. 

- Teo cơ, cứng khớp. 

- Huyết khối lòng mạch. 

- Co giật 

- Sa sút trí tuệ 

IV. ĐIỀU TRỊ.  

1. Hướng điều trị 

  - Điều trị các triệu chứng làm thúc đẩy tử vong, hoặc nặng lên. [1]. 

  - Điều trị tái thông mạch trong giờ vàng 

  - Điều trị nguyên nhân,các yếu tố gây bệnh 

 -  Điều trị các biến chứng 



 
 

 
 

 -  Điều trị tái phát 

 -  Phục hồi chức năng 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Đánh giá tình trạng hô hấp và tuần hoàn 

Đánh giá, xửa trí hô hấp,tuần hoàn theo các bước ABC. [1]. 

- Thở Oxy 2l/p khi BN có khó thở phân áp Sa02 < 95%, khai thông đường thở. 

- Đặt ống NKQ khi có chỉ định], [3]. 

2.2. Kiểm soát đường máu 

Cần làm test đường máu mao mạch ngay, khai thác tiền sử 

2.3. Kiểm soát HA 

2.3.1. Nếu BN có tăng HA (< 72 h từ khi khởi phát đột quỵ) 

 - Nếu BN có chỉ định thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. [1] . 

 + Hạ HA tâm thu dưới 185 mmHg, HA tâm trương dưới 110 mmHg trước khi 

dùng thuốc TSH 

 + Duy trị HA < 180/105mmHg trong 24h đầu sau khi dùng thuốc TSH 

- Nếu BN không có chỉ định thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch 

 + Nếu HA <= 220/110mmHg: Bắt đầu điều trị hoặc điều trị lại trong thời gian 

48-72h hoặc sau khi có ổ định triệu chứng thần kinh 

 + Nếu HA > 220/110 mmHg giảm 15% số đo HA trong 24 h đầu tiên 

+ 2.3.2. Nếu BN có tụt HA(HA tâm thu <90mmHg, hoặc HA giảm 30% so HA 

nền) 

- Truyền dung dịch đẳng trương 

- Khi đã đủ khối lượng tuần hoàn mà HA không lên được thì dùng các thuốc 

vận mạch như Dobutamin và/hoặc Noradrenalin 

- 2.4. Tái tưới máu bằng thuốc tiêu sợi huyết và hoặc dụng cụ trong lòng 

mạch[1] 

* Bệnh nhân vào trước 4,5h nếu thỏa mãn chỉ định, và không có chống chỉ định 

điều trị tiêu sợi huyết theo đưởng tĩnh mạch. (thuốc: Alteplase 50mg) [1]. 

 - Chỉ định 



 
 

 
 

+ Tuổi trên 18, và dưới 90 tuổi 

+ Các triệu chứng khởi phát của ĐQN rõ ràng dưới 270 phút trước khi dùng 

thuốc  Alteplase 

   + Chẩn đoán NMN cấp tính với các dấu hiệu thiếu sót về thần kinh rõ ràng 

và định lượng được dựa trên bảng điểm NIHSS 

  + Các thành viên gia đình và /hoặc BN đồng ý dùng thuốc 

- Chống chỉ định [6]. 

- Đang uống các thuốc chống đông với INR > 1,7. 

- Sử dụng Heparin trước đó 48 giờ hoặc thời gian Thromboplastine từng phần 

bị kéo dài. 

- Nhồi máu trên 1/3 đông mạch não giữa 

- Tiểu cầu trong máu ngoại vi < 100.000/mm3. 

- Có đột quỵ hoặc chấn thương sọ nặng trong vòng 3 tháng trước. 

- Có phẫu thuật lớn trong vòng 14 ngày trước. 

- Trước đó chọc mạch máu lớn, chọc DNT trong vòng 1 tuần 

- Huyết áp tâm thu trước điều trị > 185mmHg hoặc huyết áp tâm trương > 

110mmHg. 

- Các triệu chứng thần kinh cải thiện nhanh. 

- Chỉ có các triệu chứng thần kinh nhẹ. 

- Có chảy máu nội sọ trước đó. 

- Đường huyết > 22mmol/l (400mg/dl) hoặc < 2,8mmol/l (50mg/dl). 

- Có động kinh lúc khởi phát bệnh. 

- Có chảy máu tiêu hóa hoặc tiết niệu trong vòng 21 ngày trước. 

- Có nhồi máu cơ tim gần đây. 

- Cần thận trọng khi dùng thuốc tiêu huyết khối ở bệnh nhân đột quỵ nhồi máu 

não nặng (điểm đột quỵ NIH > 22). 

. Liều được khuyến cáo là 0,9mg/kg, liều tối đa là 90mg, 10% của tổng liều 

dùng Bolus trong vòng 1 phút, 90% tổng liều còn lại truyền trong 59 phút. 

- Thở Oxy 3l/p 



 
 

 
 

  - TR trong và sau dùng thuốc 

2.5. Điều trị thuốc kháng tập kết tiểu cầu 

- Các hướng dẫn của ASA/AHA khuyến cáo Aspegic 100mg (liều 81mg -

325mg/ ngày) trong vòng 24-48h sau khởi phát đột quỵ, hoặc có thể thay thế 

clopidogrel 75mg/ngày. 

- BN bị cơn TIA, nhồi máu não NIHSS <= 3 điểm thì có thể dùng kháng tiểu 

cầu kép. [1]. 

2.6. Kiểm soát thân nhiệt 

2.7. Chống phù não 

Phù não trong NMN khoảng 10-20% thường xẩy ra khoảng 72-96h sau đột quỵ 

- Đầu cao 30 độ 

- Dung dịch Manitol 20% truyền ngắt quãng 

- Mở sọ giảm áp 

2.8. Chống co giật 

Cơn co giật có thể xẩy ra 2-23% 

Thuốc thường dùng Diazepam 10mg 

2.9. Thuốc chống đông và dự phòng huyết khối [1]. 

- Nếu BN bị đôti quỵ do thuyên tắc (như rung nhĩ) có thể dùng thuốc chống 

đông ngăn ngừa bệnh lý tắc mạch tuy nhiên cần lưu ý chảy máu chuyển dạng 

- Thường dùng Enoxaparin với liều 1mg/kg/12h trường hợp chức năng thận 

bình thường, liều dự phòng huyết khối TM chi dưới Enoxaparin liều 40 mg/24h.  

- Xoa bóp chi dưới có tác dụng dự phòng huyết khối 

2.10. Kiểm soát lipit máu 

Nhóm Statin có tác dụng ngăn ngừa và thoái triển mảng xơ vữa hay dùng 

Autovastatin liều 10-40mg/ ngày, Rosuvastatin liều 10-20mg/ngày. [1] 

2.11. Điều trị bệnh lý kèm theo, biến chứng 

   - Điều trị bệnh kèm theo như bệnh lý tim mạch, bệnh thận … 

   - Điều trị kháng sinh phù hợp khi có bội nhiễm 

2.12. Thuốc dinh dưỡng bảo vệ thần kinh   



 
 

 
 

- Dd Natriclorid 9%0  500ml - 1000ml truyền nhỏ giọt tĩnh mạch. 

- Nhóm thuốc bảo vệ,dinh dưỡng tế bào thần kinh. [4]: Pilixitam 4g, Cavinton 

10mg, Cerebrolysin 10ml, Gliatilin 1g, Galantamin 2,5g, Polfilin 2%, Luotai 20 mg, 

Citicolin 0,5 g Dùng 01 ống đến 02 ống/ngày tiêm bắp, tĩnh mạch, pha dịch truyền. 

- Viên: Chiết xuất ginko biloba 40mg dùng từ  01 viên dến 02 viên/ngày. 

- Vitamim nhóm B. 

2.13. Chế độ dinh dưỡng,PHCN[1]. 

- Chế độ CSCI, CSC2 ăn các thức ăn lỏng, dễ tiêu (Súp, bột dinh dưỡng, cháo 

thịt) và ăn theo chế độ ăn bệnh lý. 

- Hàng ngày trăn trở bệnh nhân 2 giờ/lần, vỗ rung phổi, xoa bóp vận động tay 

chân tại gường, nằm đệm chống loét. 

- Tập phục hồi chức năng. 

* Căn cứ điều kiện và diễn biến của bệnh hoặc có phát sinh bệnh kết hợp lựa 

chọn các thuốc thay thế, kèm theo hoặc theo hội chẩn. 

* Tiêu chuẩn ra viện: Bệnh nhân toàn trạng ổn định (ý thức, dinh dưỡng). 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Tiến triển tốt: Bệnh nhân ổn định, ra viện. 

- Tiến triển xấu: Ý thức xấu dần, rốn loạn thần kinh thực vật, có thể dẫn đến tử 

vong. 

- Biến chứng: Loét ép, nhiễm khuẩn cơ hội, teo cơ cứng khớp... 

VI. PHÒNG BỆNH 

* Phòng bệnh cấp 1 

-  Giáo dục sức khỏe về lối sống, tập thể dục thường xuyên, kiêng rượu bia, 

thuốc lá,các chất kích thích, ăn hạn chế mỡ động vật… 

-  Điều trị tích cực các yếu tố nguy cơ (THA, ĐTĐ, bệnh tim...) 

*Phòng bệnh cấp 2 

-  Dự phòng tái phát 

- Chế độ luyện tập, PHCN. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 



 
 

 
 

- Nhồi máu não giai đoạn cấp và bán cấp  

- Qua giai đoạn bán cấp nhưng trên phim chụp CT còn hình ảnh phù não và 

nhồi máu diện rộng, nhồi máu chuyển dạng 

- Nhồi máu não kèm các triệu chứng khác chưa kiểm soát được (đau đầu, chóng 

mặt nhiều, viêm phổi …) 

- Chưa kiểm soát yếu tố nguy cơ (HA, đường máu…) 

- Tìm nguyên nhân nhồi máu 
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MÃ ICD TRONG PHÂN LOẠI NHỒI MÁU NÃO 

I63: Nhồi máu não 

I63.0: Nhồi máu não do huyết khối động mạch trước não.  

I63.1: Nhồi máu não do thuyên tác động mạch trước não. 

I63.2: Nhồi máu não không đặc hiệu do tắc hay hẹp ở động mạch trước não 

I63.3: Nhồi máu não do huyết khối động mạch não.  

I63.4: Nhồi máu não do thuyên tắc động mạch não.  

I63.5: Nhồi máu não không xấc định do tắc hay hẹp ở động mạch não 

I63.6: Nhồi máu não do huyết khối tĩnh mạch não...  

I63.8: Nhồi máu não khác.  

I63.9:  Nhồi máu não không đặc hiệu  



 
 

 
 

 

XUẤT HUYẾT DƯỚI NHỆN 

 

I. KHÁI NIỆM [1.2] 

 Xuất huyết dưới nhện là sự chảy máu trong khoang dưới nhện 

II. NGUYÊN NHÂN [1,2] 

- Do dị dạng mạch máu não hoặc phình mạch máu não. 

- Tăng huyết áp. 

- Chấn thương sọ não 

- Các nguyên nhân khác (dùng thuốc, say nắng...) 

III. CHẨN ĐOÁN [1,2] 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Triệu chứng 

- Triệu chứng cơ năng: Đau đầu, chóng mặt, nôn nhiều 

- Triệu chứng thực thể: 

+ Bệnh nhân đột quỵ bằng hội chứng màng não điển hình: Đau đầu dữ dội, 

buồn nôn và nôn, gáy cứng ( + ), Kerning ( + ) 

+ Ý thức bệnh nhân có thể hôn mê, lú lẫn hoặc u ám. Bệnh nhân có thể kích 

thích vật vã, có thể tỉnh táo. 

+ Rối loạn thần kinh thực vật:  Nhiệt độ tăng, vã mồ hôi... 

+ Vận động: Có thể liệt 1/2 người, có thể liệt dây thần kinh sọ II, IV,VI, VII. 

+ Cơ tròn có thể rối loạn, huyết áp có thể tăng hoặc bình thường 

+ Không có sốt ở giai đoạn khởi  phát là một triệu chứng âm tính quan trọng 

nhưng các triệu chứng rối loạn về thân nhiệt( sốt cao), tăng HA, tăng đường huyết 

thoảng qua, hạ Natri máu do việc bài tiết không thích ứng hormone chống bài niệu... 

có thể xuất hiện muộn. 

1.2. Cận lâm sàng 

- Để chẩn đoán xác định: 



 
 

 
 

+ Chụp CT Scanner sọ não có hình ảnh tăng tín hiệu dạng máu ở khoang dưới 

nhện hoặc MRI sọ não có hình ảnh máu chảy vào khoang dưới nhện, vào các rãnh 

não, não thất. 

+ Có thể chọc dịch não tuỷ có màu hồng đều cả 3 ống nghiệm, để không đông, 

áp lực dịch não tủy tăng. 

+ Chụp 128 lát cắt sọ não có tiêm thuốc để xác định có dị dạng mạch máu não 

hoặc phình mạch máu não chuyển nơi có điều kiện phẫu thuật thần kinh điều trị tiếp. 

+ Soi đáy mắt: Có thể có phù gai thị hoặc đôi khi có chảy máu 

- Để phục vụ điều trị: 

+ Xét nghiệm cơ bản: CTM, SH Máu (Ure, creatinin, GOT, GPT, CK, CK-

MB, Chol, Tri, HDL, LDL, ĐGĐ, Glucose,Protein, Albumin, khí máu), ĐMCB, SH 

Nước tiểu 10 thông số, chụp tim phổi thẳng, siêu âm ổ bụng, điện tim. 

+  Siêu  âm xuyên sọ, siêu âm động mạch cảnh, soi đáy mắt 

- Để tìm nguyên nhân và tiên lượng bệnh: 

+ SA doppler tim, SA xuyên sọ 

* Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm các 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 

- Viêm não - màng não 

- Phản ứng màng não 

3. Chẩn đoán mức độ 

- Độ I: Đau đầu, gáy cứng. 

- Độ II: Đau đầu nhiều, gáy cứng 

- Độ III: Lú lẫn 

- Độ IV: Hôn mê 

- Độ V: Hôn mê sâu, có thể diễn biến tử vong. 

4. Chẩn đoán biến chứng 



 
 

 
 

Có thể gặp các biến chứng sau: 

- Co thắt mạch máu não 

- Loét các điểm tì đè do nằm lâu. 

- Nhiễm khuẩn cơ hội: Viêm phổi, viêm đường tiết niệu. 

- Teo cơ, cứng khớp. 

- Huyết khối lòng mạch. 

- Não úng thủy 

IV. ĐIỀU TRỊ [2,3] 

 *Các nguyên nhân gây chảy máu dưới nhện thứ phát 

1. 1. Hướng điều trị  

- Nằm đầu cao 30 độ. 

- Hút đờm rãi, khai thông đường thở, thở oxy (theo phác đồ ABC) 

- Bất động tại giường (tùy theo tình trạng người bệnh). 

- Chống phù não, bồi phụ nước điện giải. 

- Kiểm soát huyết áp. 

- Chống co thắt mạch. 

- Dinh dưỡng tế bào não. 

- Giảm đau, an thần.  

- Kháng sinh phòng bội nhiễm. 

- Chống táo bón. 

2. Điều trị cụ thể  

2.1. Kiểm soát đường thở, dấu hiệu sinh tồn 

- Thở Oxy 2l/p, khai thông đường thở. 

- Đặt ống NKQ khi có chỉ định 

2.2. Kiểm soát tăng ALNS, và tình trạng phù não  ( nếu có) 

- Nằm đầu cao 30 độ 

- Dd Manitol 20% liều 0,25g-0,5g/kg/24h dùng 2 đến 3 ngày( có phù não trên 

lâm sàng hoặc trên CiTi sọ não). 

- Dự phòng các thuốc bảo vệ dạ dày đề phòng loét dạ dây 



 
 

 
 

2.3. Chống co thắt mạch não:  

 Quy trình khuyến nghị dùng Nimodipin dạng tiêm truyền trong 5- 14 ngày, 

tiếp theo bằng liểu hàng ngày 6x 2 viên Nimodipin dạng bao phim (6 x60mg 

Nimodipine).  

2.4. Kiểm soát huyết áp 

- Nếu HA tâm thu &gt; 200mmHg, hoặc HA trung bình &gt;150mmHg : Hạ 

áp bằng đường truyền tĩnh mạch và theo dõi 5 phút/l 

- Nếu HA tâm thu &gt; 180mmHg, hoặc HA trung bình &gt;130mmHg kèm 

theo tăng ALNS hạ áp bằng thuốc truyền TM, duy trì áp lục tưới máu não&gt;= 

60mmHg 

- Nếu HA tâm thu &gt; 180mmHg, hoặc HA trung bình &gt;130mmHg không 

có triệu chứng tăng ALNS hạ đích huyết áp HA 160/90mmHg, hoặc HA trung bình 

110mmHg bằng đường truyền TM và TR 15 phút/l 

2.5. Thuốc bảo vệ tế bào thần kinh 

- Dd Natriclorid 9% 0 500 ml - 1500 ml/ngày, truyền nhỏ giọt tĩnh mạch 

- Nhóm thuốc bảo vệ và dinh dưỡng tế bào thần kinh (dựa vào nghiên cứu các 

chất chuyển hóa ,các chất ức chế dẫn truyền thần kinh, các chất Ca ++ , các gốc tự 

do, toan hóa acid Lactic.... ). Nhiều thuốc bảo vệ thần kinh được sản xuất nhằm giúp 

tế bào chống lại sự hủy hoại. Các biệt dược như: Citicolin (500mg,1000mg), 

Cerebrolysin 10ml, Gliatilin 1g, Galantamin 2,5g... Dùng 02 ống/ngày .Tiêm bắp, 

tiêm tĩnh mạch hoặc pha dịch truyền. 

2.6. Thuốc điều trị biến chứng, bệnh lý kết hợp 

- Vitamin nhóm B (Scaneuron x 04 viên / ngày.......) 

- Kháng sinh phòng bội nhiễm hoặc đă có bội nhiễm (Lựa chọn kháng sinh phù 

hợp với tình trạng bệnh nhân hoặc dùng theo kháng sinh đồ khi có viêm nhiễm), có 

thể kết hợp nhiều loại kháng sinh cùng một thời điểm. 

- Dùng các thuốc hạ lipit máu phù hợp tình trạng tăng lipit máu ưu tiên nhóm 

Statin 



 
 

 
 

- Bệnh nhân đau đầu dùng Paracetamol liều 20mg/kg/lần ngày 3 - 4 lần (Mỗi 

lần cách 4 giờ) dùng loại truyền tĩnh mạch hoặc đường uống, Fentanyl 0,5mg BTĐ. 

- An thần: Diazepam 10mg, Phenobarbital 0,2g, Aminazin 0,25mg, Fentanyl 

0,5mg, Mydazolam 5 mg ( Tùy theo tình trạng lâm sàng của bệnh nhân). 

- Bồi phụ nước và điện giải 

* Căn cứ diễn biến của bệnh hoặc có phát sinh bệnh kết hợp lựa chọn các thuốc 

thay thế, kèm theo hoặc theo hội chẩn. 

2.7. Kiểm soát thân nhiệt 

2.8 Chế độ chăm sóc dinh dưỡng 

- Bất động tại giường (Tuỳ tình trạng bệnh nhân), kết hợp trăn chở chống loét, 

vỗ rung tư thế. 

- Kết hợp điều trị phục hồi chức năng tùy theo tình trạng người bệnh. 

- Chế độ PCCSCI, PCCSCII, PCCSCIII, căn cứ tình trạng bệnh nhân và giai 

đoạn bệnh. 

* Nguyên nhân gây XHDN nguyên phát: Nếu có dị dạng mạch máu não hoặc 

phình mạch thì chuyển tuyến trên can thiệp mạch. 

-  Căn cứ diễn biến của bệnh hoặc có phát sinh bệnh kết hợp lựa chọn các thuốc 

thay thế, kèm theo hoặc theo hội chẩn. 

- Tiêu chuẩn ra viện (nếu bệnh nhân không có chỉ định phẫu thuật) 

+ Toàn trạng bệnh nhân ổn định. 

+ Chụp lại CT Scanner sọ não   

+ MRI sọ não thấy tiêu máu ở khoang dưới nhện, rãnh não, não thất.  

B. V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG[2,3] 

- Tiến triển tốt: Bệnh nhân ổn định, ra viện. 

- Tiến triển xấu: Ý thức xấu dần, rối loạn thần kinh thực vật, có thể dẫn đến tử 

vong. 

- Biến chứng: Loét ép, nhiễm khuẩn cơ hội, teo cơ cứng khớp, não úng thủy, 

co thắt mạch máu não... 

VI. PHÒNG BỆNH[2] 



 
 

 
 

- Giáo dục sức khỏe về lối sống, kiêng rượu bia, các chất kích thích, ăn hạn chế 

mỡ động vật. 

- Điều trị tích cực các yếu tố nguy cơ (THA, ĐTĐ, bệnh tim...) 

- Chế độ luyện tập, PHCN. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Khởi phát đột ngột, cấp tính của nhức đầu dữ dội 

- Dấu hiệu gáy cứng 

- Thiếu sót thẩn kinh khu trú 

- Co giật, sốt, và rối loạn ý thức 

- Buồn nôn, nôn 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bệnh học thần kinh, BM Thần Kinh – Trường Đại học Y Hà Nội, 2001. 

2. Thần Kinh Học Toàn tập - GS.TS Nguyễn Văn Chương 

3. Hướng dẫn, chẩn đoán và điều trị TBMMN, GS-TS. Lê Đức Hinh, NXB Y học, 

2007 

MÃ ICD TRONG PHÂN LOẠI CHẢY MÁU DƯỚI NHỆN 

 I60 : xuất huyết dưới màng nhện 

I60.0: xuất huyết dưới màng nhện từ hành cảnh và chỗ chia nhánh động mạch 

cảnh 

I60.1: xuất huyết dưới nhện từ động mạch não giữa 

I60.2: xuất huyết dưới nhện từ động mạch thông trước 

I60.3: xuất huyết dưới màng nhện từ động mạch thông sau 

I60.4: xuất huyết dưới nhện từ động mạch sống nền 

I60.5: xuất huyết dưới nhện từ động mạch đốt sống 

I60.6: xuất huyết dưới nhện từ động mạch nội sọ khác 

I60.7: xuất huyết dưới nhện từ động mạch nội sọ, không đặc hiệu 

I60.8: xuất huyết dưới màng nhện khác 

I60.9:  xuất huyết dưới dưới màng nhện, không đặc hiệu 

CÁC LOẠI THUỐC HAY DÙNG TRONG XHDN 



 
 

 
 

Tên thuốc Liều lượng/24h Cách dùng 

DD Manitol 20% 0,25g-0,5g/kg Truyền TM 

Nimodipine 10mg/50mg  truyền TM 

Nimodipine  30mg  uống 

DD Natriclorid 5% 500ml-1500ml Truyền TM 

Cerebrolysin 10ml 20ml Tiêm TMC 

Choline Alfoscerate (Gliatilin 1g) 2g Tiêm TMC,pha dịch 

Citicolin 0,5g 1g TiêmTMC,Tiêm bắp 

Fentanyl 0,5mg 3,5ml/h Pha BTĐ 

Mydazolam 5mg 
 

Tiêm bắp,TM 

Diazepam 10mg 
 

Tiêm bắp,TM 

Paracetamol 1g 
 

Truyền TM 

Nicardipin 10mg 
 

BTĐ 

Coveram(5/5) 
 

Uống 

Covesyl 5mg 
 

Uống 

Natrixam 5/1.25 mg 
 

Uống 

Triplixam 5/1.25/5mg 
 

Uống 

Diazepam 5mg 
 

Uống 

 

  



 
 

 
 

 

ĐAU ĐẦU 

 

I. KHÁI NIỆM [1,2] 

-  Đau đầu là một triệu chứng hay gặp do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đau 

đầu có thể là hậu quả của một bệnh toàn thân hoặc tổn thương thực thể ở não và vùng 

sọ mặt. 

-  Chẩn đoán nguyên nhân nhức đầu đòi hỏi phải có kiến thức rộng của nhiều 

chuyên khoa kết hợp, nhiều xét nghiệm. 

-  Nguyên nhân đau đầu rất đa dạng, việc chẩn đoán chính xác nguyên nhân 

gây đau đầu không phải đơn giản. 

II. NGUYÊN NHÂN [1,2] 

- Bệnh Migrain (đau đầu vận mạch) 

- Nhức đầu do căng thẳng  

- Đau mạch máu mặt và đau nửa đầu từng cơn mạn tính 

- Nhức đầu các loại không phối hợp với rối loạn cấu trúc (Nhức đầu tự phát 

nh-ư dao đâm, do lạnh, nhức đầu lành tính liên quan tới ho, gắng sức) 

- Nhức đầu phối hợp với một chấn thương sọ não 

- Nhức đầu liên quan tới những rối loạn mạch máu 

- Nhức đầu liên quan tới các bất th¬ương nội sọ không do nguyên nhân mạch 

máu    

- Nhức đầu liên quan đến dùng hoặc ngừng các thuốc 

- Nhức đầu phối hợp một nhiễm khuẩn nội sọ 

- Nhức đầu liên quan một bất th¬ờng chuyển hoá 

- Nhức đầu phối hợp bệnh vùng cổ, sọ, mắt, TMH, hoặc răng  

- Đau dây thần kinh, đau rễ thần kinh  

- Nhức đầu không phân loại được  

III. CHẨN ĐOÁN [1,2] 

 Tùy theo từng nguyên nhân cho xét nghiệm phù hợp : 



 
 

 
 

- Các xét nghiệm và mức độ xét nghiệm cần phù hợp với hướng chẩn đoán 

nguyên nhân 

- Xét nghiệm cơ bản 

- Chọc dò tuỷ sống 

- X quang sọ thẳng, nghiêng 

- Chụp đốt sống cổ (Chụp nghiêng và chếch 3/4), Xquang ngực thẳng, siêu âm 

ổ bụng. 

- Điện não đồ 

- Siêu âm doppler mạch máu trong sọ  

- Chụp cắt lớp vi tính sọ não 

- Chụp cộng hưởng từ 

- Chụp mạch não 

* Có nhiều nguyên nhân đau đầu chúng tôi chỉ đề cập đến một số nguyên nhân 

nhức đầu thường gặp: 

Đau đầu Migraine ( đau đầu vận mạch) 

 Tiêu chuẩn chẩn đoán: (HHNĐQT 1988) 

• Cơn kéo dài 4-72h, ít nhất đó có 5 cơn 

• Có ít nhất 2 trong số các đặc điểm sau: 

- Đau nửa đầu (Có thể lần lượt đổi bên) 

- Tính chất mạch đập 

- Vừa hay dữ dội 

- Tăng lên khi gắng sức.  

Triệu chứng kèm: Nôn/buồn nôn, sợ ánh sáng, tiếng động. 

IV. ĐIỀU TRỊ [2,3] 

1. Hướng điều trị  

- Bồi phụ nước, điện giải - truyền dịch 

- Tăng cường dinh dưỡng tế bào não 

- Vitamin nhóm B 

- Giảm đau, an thần 



 
 

 
 

*  Điều trị cắt cơn đau: Điều trị sớm ngay từ khi xuất hiện tc đầu tiên. 

* Điều trị nền (Dự phòng):  Khi >=3 cơn/tháng, kéo dài 2-3 tháng. 

- Nhóm Ergotamin: Tamik 3mg, 2-3v/j (Thận trọng: Bệnh tim mạch) 

- Chống trầm cảm: Amitryptilin 0,25mg uống 1-2v/ngày 

- Chẹn kênh canxi: Sibelium 5mg 1-2v/ngày uống trước khi đi ngủ 

- Thuốc chẹn beta: Propranolol 40-120mg/ngày… 

Điều trị cụ thể  

- Dd Natriclorid 9 ‰ x 500ml pha với Piracetam 4g x 1 ống hoặc Vinpocetin 

10 mg x 02 ống Truyền t/m . 

   Hay Piracetam 4g x 1 ống/ngày, tiêm tĩnh mạch chậm  

   Hoặc Piracetam 800mg x 4 viên/ngày uống 8h - 15h 

- Tamik 3mg x 2-3v 

- Amitryptilin 0,25mg uống 1-2 v/ngày 

- Vitamin B1 0,1g x 2 ống/ngày tiêm bắp 8h  

- Vitamin B6 0,1g x 2 ống/ngày tiêm bắp 8h  

- Giloba 40mg x 2 viên/ngày  uống 8h - 15h 

 Trong trường hợp bệnh nhân chóng mặt khi thay đổi tư thế:  

- Flunarizin 5mg x 2 viên/ngày 

- Hapacol 0,5g x  4 viên/ngày uống 8h - 15h 

- Diazepam 5mg x 02 viên/ngày uống 21h 

- Chế độ chăm sóc cấp III, chế độ dinh dưỡng ăn cơm hay cháo thịt. 

 Trong trường hợp bệnh nhân mệt mỏi ăn uống kém, thể trạng gầy sút : 

 Dd Acid Amin  x 500ml truyền nhỏ giọt t/m. 

 Lưu ý: Có thể dùng các thuốc cải thiện tuần hoàn não khác để thay thế 

2. Horton (Viêm động mạch thái dương) 

Triệu chứng: 

-  Trên 50 tuổi, nữ > nam 3/1 

-  Đau lần đầu, nhưng trầm trọng về đêm. 



 
 

 
 

-  Vị trí đau: TD 1- 2 bên. ĐMTD nổi cứng, không đập, hoại tử da vùng đầu, 

đầu lưỡi. 

- Giảm thị lực cùng bên > nguy cơ mù do HK ĐMTT vừng mạc 

Chẩn đoán: 

- Sờ động mạch thái dương thấy cứng, không đập, đau, tăng nhiệt độ tại chỗ 

(Có thể thấy các hoại tử da vùng đầu ,vùng lưỡi) 

- Máu lắng tăng cao, Sinh thiết ĐMTD: tc viêm 

* Ngoài điều trị như đau đầu Migraine còn điều trị: 

- Corticoid 0,5-1mg/kg/24h tuần > giảm dần > duy trì 10-20mg/24h trong 1 

đến 2 năm. 

3. Đau thần kinh V  

Triệu chứng 

• Lớn tuổi, không có nguyên nhân. 

• Thường 1 bên, nhánh V2 và V3. 

• Tính chất: Tự phát hay sau kích thích (Sờ, nhai..) > bùng nổ, nhói như dao 

đâm > hết sau vài phút - giờ. 

• Không có bất kỳ triệu chứng khác (Phải loại trừ) 

Điều trị 

Điều trị như đau đầu Migraine, còn điều trị thêm : 

- Carbamazepin 400-1200mg/ngày, có thể kết hợp Phenytoin 200-400mg/ngày 

- Amytriptilin, Gabapentin, Baclofen. 

4. Đau đầu do căng thẳng 

Triệu chứng 

• Liên quan tâm lý và tư thế của đầu 

• Sự co thắt các cơ vùng đầu - cổ 

• Cảm giác “bó chặt’’, không theo mạch đập 

• Cơn vài phút - vài ngày, dai dẳng tái diễn 

• Không có các đặc tính của Migraine 

Điều trị 



 
 

 
 

 Ngoài điều trị như đau đầu Migraine còn điều trị: Tâm lý, điều chỉnh lối sống, 

thuốc giảm đau, giãn cơ, an thần.  

5. Đau đầu nguồn gốc tâm thần 

Triệu chứng 

• Chiếm 50% trường hợp 

• Kiểu đau đa dạng, cảm giác “đầu trống rỗng” 

• Sự mất cân xứng giữa mức độ đau và sự chịu đựng của BN 

• NN: Trạng thái lo âu ám ảnh, nghi bệnh, RL phân ly, HC trầm cảm… 

Điều trị 

 Ngoài điều trị như đau đầu Migraine còn điều tri: 

- Thuốc thường dùng: Thuốc chống trầm cảm: Amitriptilin, Laroxyl, Anafranil 

dùng liều thấp sau đó tăng dần liều 

- Tâm lý trị liệu, kết hợp với phương pháp thư giãn 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG {2,3} 

- Tiến triển tốt: Bệnh nhân ổn định, ra viện. 

- Tiến triển xấu: Ý thức xấu dần, rối loạn thần kinh thực vật, có thể dẫn đến tử 

vong. 

- Biến chứng: BN bị những cơn đau nửa đầu để lâu sẽ gây ra những hậu quả 

nguy hiểm cho sức khỏe như suy giảm trí nhớ, khó tập trung, trầm cảm, thậm chí là 

đột quỵ,... 

VI. PHÒNG BỆNH{3} 

- Giáo dục sức khỏe về lối sống, kiêng rượu bia, các chất kích thích, ăn hạn chế 

mỡ động vật. 

- Điều trị tích cực các yếu tố nguy cơ (THA, ĐTĐ, bệnh tim...) 

- Chế độ luyện tập, PHCN. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Khởi phát đột ngột, cấp tính của nhức đầu dữ dội 

- Dấu hiệu gáy cứng 

- Đau đầu tái diễn, thành cơn 



 
 

 
 

- Co giật, sốt, và rối loạn ý thức 

- Buồn nôn, nôn 

- Đau các dây thần kinh vùng sọ mặt 

- Đau đầu do căng thẳng 

- Đau đầu lan tỏa 

- Đau đầu khu trú: hai bên, giữa đầu, đau một bên 

  Chú ý: Tùy vào từng bệnh nhân có thể mắc các bệnh khác mà ta có các phác 

đồ điều trị kết hợp. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bệnh học thần kinh, BM Thần Kinh – Trường Đại học Y Hà Nội, 2001. 

2. Thần Kinh Học Toàn tập - GS.TS Nguyễn Văn Chương 

MÃ ICD TRONG PHÂN LOẠI ĐAU ĐẦU 

G44: Hội chứng đau đầu khác 

G44.0: Hội chứng đau đầu chuỗi 

G44.2: Đau đầu  do căng thẳng 

G44.3:  Đau đầu  mãn tính sau chấn thương 

G44.8: Chứng đau đầu xác định khác 

029.4: Đau đầu do gây tê tủy sống và ngoài màng cứng khi có thai  

074.5: Đau đầu do gây tê tủy sống và ngoài màng cứng trong chuyển dạ, trong đẻ 

089.4: Đau đầu do gây tê tủy sống và ngoài màng cứng trong thời kỳ sau đẻ 

R51:   Đau đầu 

U55.481.0: Đầu thống ( Hội chứng đau đầu chuỗi) 

U55.481.2: Đầu thống( Đau đầu do căng thẳng)  

U55.481.3: Đầu thống ( Đau đầu mạn tính do chấn thương)  

U55.481.8: Đầu thống ( chứng đau đầu xác định khác)  

U66.121:    Đầu thống ( Đau đầu)  

CÁC LOẠI THUỐC HAY DÙNG TRONG ĐAU ĐẦU 

 

 



 
 

 
 

Tên thuốc Liều lượng/24h Cách dùng 

DD Manitol 20% 0,25g-0,5g/kg Truyền TM 

Vinphaton 10mg  Pha dịch truyền TMC 

Cavinton 5mg  uống 

Piracetam 2g  Tiêm TMC 

Acetyl leucin 500mg  tiêm TMC, uống  

Piracetam 800mg  Uống 

Flunarizin 5mg  Uống 

Amitryptilin 25mg  Uống 

Gabapentin 75mg  Uống 

DD Natriclorid 5% 500ml-1500ml Truyền TM 

Giloba 40mg  uống 

Fentanyl 0,5mg 3,5ml/h Pha BTĐ 

Mydazolam 5mg 
 

Tiêm bắp,TM 

Diazepam 10mg 
 

Tiêm bắp,TM 

Paracetamol 1g 
 

Truyền TM 

Methylprednisolon 

40mg 

  

Nicardipin 10mg 
 

BTĐ 

Coveram(5/5) 
 

Uống 

Covesyl 5mg 
 

Uống 

Natrixam 5/1.25 mg 
 

Uống 

Triplixam 5/1.25/5mg 
 

Uống 

Diazepam 5mg 
 

Uống 

 

  



 
 

 
 

 

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐAU DÂY THẦN KINH TỌA 

(M54.2;G57.0) 

 

I. KHÁI NIỆM 

Đau dây thần kinh tọa  hay còn gọi là đau thần kinh hông to, biểu hiện với cảm 

giác đau dọc theo đường đi của dây thần kinh tọa: đau tại cột sống thắt lưng lan xuống 

hông, đùi, cẳng chân, mắt cá chân và tận ở các ngón chân. Tùy theo vị trí tổn thương 

mà hướng lan của đau có khác nhau[2,3] 

II. NGUYÊN NHÂN[1,2] 

Đau dây thần kinh tọa  thường gặp ở nam giới hơn nữ giới và thường ở lứa tuổi 

30- 50. Đau dây thần kinh tọa do tổn thương rễ chiếm 90- 95% còn lại là do tổn 

thương dây và đám rối. Có 2 nhóm nguyên nhân chính: 

1. Nguyên nhân toàn thân 

Viêm dây thần kinh hông  do nhiều bệnh khác nhau như giang mai giai đoạn 

III, lậu, cúm, thấp tim, thương hàn, sốt rét. Nhóm này thường ít gặp.  

2. Nhóm nguyên nhân tại chỗ 

- Thoát vị đĩa đệm: là nguyên nhân thường gặp nhất, thường xảy ra ở đĩa đệm 

L4-L5 và L5-S1. 

- Thoái hóa cột sống thắt lưng cùng.  

- Trượt cột sống. 

- Viêm đốt sống. 

- Viêm cột sống dính khớp. 

- Chấn thương. 

- Các khối u: u nguyên phát (u màng tủy, u đốt sống, u thần kinh), u di căn (di 

căn từ các ung thư biểu mô: tuyến tiền liệt, vú, phổi, thận, đường tiêu hóa) , bệnh đa 

u tủy xương, u lympho. 

- Nhiễm trùng cột sống: viêm cột sống do vi khuẩn, viêm cột sống do lao, abces 

ngoài màng cứng. 



 
 

 
 

- Các nguyên nhân khác: Hẹp ống sống thắt lưng, phì đại diện khớp, viêm màng 

nhện dày dính vùng thắt lưng- cùng. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định: 

1.1 Lâm sàng [1,2,4] 

Đau thần kinh tọa có thể xuất hiện đột ngột cấp tính hoặc từ từ theo kiểu bán 

cấp hoặc mạn tính thường là khởi phát có yếu tố cơ học như sau một động tác gắng 

sức như khuân vác vật nặng, sau té ngã, chấn thương, sau ngồi nhiều, đi đứng nhiều. 

Lâm sàng bao gồm 2 hội chứng: Hội chứng cột sống và hội chứng rễ: 

a, Hội chứng cột sống: 

+ Biến dạng cột sống. 

+ Đau cột sống thắt lưng: đau có tính chất cơ học, đau tăng khi vận động, giảm 

khi nghỉ ngơi. 

+ Giảm biên độ vận động của cột sống. 

b, Hội chứng rễ thần kinh: 

+ Đau rễ thần kinh thăt lưng cùng:  

- Đau vùng cột sống thắt lưng L4,L5,S1 lan xuống mông, đùi, cẳng chân theo 

đường đi của rễ thần kinh tương ứng. 

Rễ L5: Từ thắt lưng xuống mông, xuống mặt sau  ngoài đùi, mặt trước ngoài 

cẳng chân xuống mu chân, từ bờ ngoài bàn chân chéo qua mu chân đến ngón chân 

cái. 

Rễ S1: Từ thắt lưng xuống mông, xuống mặt sau- giữa đùi, mặt sau ngoài cẳng 

chân xuống gót chân, gan chân, dọc bờ ngoài bàn chân đến ngón chân út. 

- Điểm đau cạnh cột sống. 

-  Dấu hiệu bấm chuông dương tính: khi ấn các điểm cạnh sống bệnh nhân có 

cảm giác đau lan dọc theo đường đi của dây thần kinh tọa. 

- Điểm Valleix dương tính. 

+ Các dấu hiệu căng rễ thần kinh: 



 
 

 
 

- Dấu hiệu Lasegue dương tính khi góc Lasegue ≤ 70 độ . Dấu hiệu Lasegue 

dương tính phải biểu hiện đồng thời 2 yếu tố: 

Thì 1: Bệnh nhân thấy đau thắt lưng hoặc đau mặt sau chân khi góc Lasegue ≤ 

70 độ. 

Thì 2: khi gấp chân lại bệnh nhân thấy hết đau. 

-  Dấu hiệu Bonnet:Bệnh nhân nằm ngửa , người khám gấp cẳng chân bệnh 

nhân vào đùi, gấp đùi vào bụng và xoay trong , người bệnh thấy đau ta có dấu hiệu 

Bonnet dương tính. 

- Dấu hiệu Neri: người bệnh ngồi 2 chân duỗi thẳng, sau đó cúi xuống. 2 ngón 

tay trỏ sờ vào 2 ngón chân cái. Bệnh nhân thấy đau dọc theo rễ thần kinh ở bên bệnh 

và phải gấp gối lại mới sờ được ngón chân là dương tính. 

Hoặc cho bệnh nhân đứng thẳng hai chân thẳng sau đó cúi gập người chạm 2 

tay xuống đất. Bệnh nhân thấy đau dọc theo rễ thần kinh ở bên bệnh và gập gối lại là 

dương tính. 

c. Rối loạn cảm giác 

Rối loạn cảm giác nông tại vùng da do các rễ thần kinh bị tổn thương phân bố, 

thường là giảm hoặc mất cảm giác một phần hoặc toàn bộ theo phân bố rễ L5,S1 

hoặcbệnh nhân có tê, tăng cảm hoặc dị cảm như tê, nóng rát, châm chích, kiến bò. 

d. Rối loạn vận động 

- Rối loạn vận động thường không biểu hiên rõ trong đau thần kinh tọa. 

- Yếu cơ( tùy theo rễ bị tổn thương). 

Rễ L5: yếu các nhóm cơ cẳng chân trước, cơ duỗi các ngón chân, yếu động tác 

duỗi bàn chân, xoay ngoài bàn chân, không đứng được trên gót chân và có dấu hiệu 

bàn chân rơi. 

Rễ S1: yếu các nhóm cơ ở cẳng chân sau, cơ gấp các ngón chân, yếu động tác 

gấp bàn chân, xoay trong bàn chân,không đứng được trên mũi chân. 

e. Rối loạn phản xạ: 

Mất hoặc giảm phản xạ gân xương tương ứng với rễ bị tổn thương 

∙ Rễ L5: phản xạ gân cơ bánh chè, gân gót bình thường. 



 
 

 
 

∙ Rễ S1: mất hoặc giảm phản xạ gân gót. 

f. Rối loạn thực vật dinh dưỡng 

Các triệu chứng rối loạn  thực vật chỉ thấy rõ khi bệnh ở giai đoạn hoặc có kèm 

tổn thương dây thần kinh ngọa vi như: teo cơ, nhiệt độ da giảm, rối loạn tiêt mồ hôi. 

1.2 Cận lâm sàng 

 + Cận lâm sàng để chẩn đoán xác định: 

 - Chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng- cùng 

 - Điện cơ: đánh giá tổn thương dây rễ thần kinh. 

 + Cận lâm sàng để phục vụ điều trị: 

 - Xét nghiệm sinh hóa máu: Ure, creatinin, GOT, GPT, ĐGĐ, Glucose. 

 - Xét nghiệm huyết học: tổng phân tích tế bào máu, tốc độ máu lắng. 

 -  Xét nghiệm sinh hóa nước tiểu. 

 -  Điện tâm đồ. 

 - Chụp X quang cột sống thắt lưng, X quang tim phổi. 

 - Siêu âm ổ bụng. 

 + Cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán phân biệt: 

 - X quang khớp hang. 

 - X quang khung chậu thẳng. 

 - Siêu âm cơ đáy chậu. 

 * Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm các 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 

 - Đau các dây thần kinh của chi dưới: Thần kinh đùi, thần kinh đùi da, thần 

kinh bịt. 

 - Đau khớp cùng chậu, khớp háng, viêm cơ đáy chậu. 

3. Chẩn đoán thể lâm sàng 

 -Thể cấp tính: Triệu chứng như trên nhưng đau cấp tính những ngày đầu. 



 
 

 
 

 - Thể mạn tính: Mức độ đau âm ỉ, kéo dài có từng đợt cấp xảy ra. 

 - Thể đau dây thần kinh hông hai bên: Có thể đau cùng lúc hai bên hoặc đau 

một bên trước rồi lan sang bên kia. 

 - Thể liệt và teo cơ: Sau một thời gian xuất hiện liệt và teo cơ phát hiện bằng 

nghiệm pháp cơ lực. 

IV. ĐIỀU TRI 

1. Hướng điều trị [1,2,3,4] 

1.1. Điều trị nội khoa: 

 - Kháng viêm, giảm đau tại chỗ và toàn thân kết hợp thuốc bao bọc dạ dày 

 - Thuốc giãn cơ 

 - Tăng cường dẫn truyền và phục hồi thần kinh 

 - Chống rối loạn vận mạch 

 - Vitamin nhóm B 

 - Tiêm ngoài màng cứng, tiêm cạnh cột sống thắt lưng L3,L4,L5,S1 

 - Kết hợp PHCN 

 - Chế độ chăm sóc cấp II, III 

1.2. Điều trị ngoại khoa: 

Khi có chỉ định 

2. Điều trị cụ thể 

2.1 Thuốc giảm đau[1,2]:  

Tùy mức độ, có thể dùng đơn thuần hoặc phối hợp các thuốc sau: 

 - Thuốc giảm đau thông thường: Acetaminophen (Paracetamol, Tylenol 8H...) 

0,5g x 2-4 viên/24h; Acetaminophen kết hợp với Codein hoặc Tramadol: Efferalgan-

Codein 2-4 viên/24h; Ultracet 2-4 viên/24h. 

 - Thuốc kháng viêm không Steroid (NSAID): Diclofenac 75-150mg/ngày; 

Piroxicam 20mg/ngày; Meloxicam 7,5-15mg/ngày; Celecoxib 100-200mg/ngày; 

Etoricoxib: 30-60mg/ngày. Nếu có nguy cơ tiêu hóa có thể dùng thêm nhóm ức chế 

bơm proton. 



 
 

 
 

 - Thuốc giảm đau thần kinh: Gabapentin (600-1200mg/ngày), Pregabalin (100-

300mg/ngày). Thuốc chống trầm cảm (Liều thấp): Amitriptylin 25mg (0,5-1 

viên/ngày) đối với đau thần kinh mạn tính hoặc có rối loạn giấc ngủ. 

2.2 Thuốc giãn cơ:  

Thường dùng trong đợt đau cấp, ngắn ngày, đặc biệt khi có tình trạng co cứng 

cơ. Một số thuốc thường dùng: Epirisone, Tolperisone, Mephenesine, Diazepam, 

myonal. 

2.3  Vitamin nhóm B (B1, B6, B12)  

2.4 Thuốc tăng cường dẫn truyền và phục hồi thần kinh: 

 - Nucleo C.M.P  x 1-2 viên x 2 lần/ngày hoặc Nucleo C.M.P x 1 ống/ngày 

 - Methycoban 500mcg  x 1 viên x 3 lần/ ngày  

 hoặc Methylcoban 500mcg  x  3 ống/ tuần 

2.5. Tiêm ngoài màng cứng[1,2,3]: 

 - Hydrocortison Acetat 100mg  Hoặc Diprospan 40 mg x 1 ống ( Tiêm ngoài 

màng cứng tuần 2 lần) (Khoảng 3 - 5 lần/đợt điều trị) 

2.6. Tiêm cạnh cột sống thắt lưng[4]:   

 - Vitamin B1 0,1g x 2 ống  hoặc  Vitamin B12 1000μg x 2 ống pha Lidocain 

2% x 1 ống Tiêm cạnh cột sống thắt lưng đau tuần 2 lần( Khoảng 3- 5 lần/ đợt điều 

trị) 

2.7.  Kết hợp điều trị PHCN  

2.8. Điều trị ngoại khoa: 

 - Bệnh nhân đau nhiều dai dẳng, teo cơ nhanh, liệt chân, rối loạn cơ tròn, MRI 

thoát vị chèn ép nặng điều trị nội khoa thất bại chuyển điều trị phẫu thuật. 

 * Căn cứ điều kiện và diễn biến của bệnh hoặc có phát sinh bệnh kết hợp lựa 

chọn các thuốc thay thế, kèm theo hoặc theo hội chẩn. 

2.9. Chế độ chăm sóc dinh dưỡng: 

 - Chế độ chăm sóc cấp II B,III B 

2.10. Chỉ tiêu theo dõi, đánh giá trong quá trình điều trị: 

 - Tiến triển lâm sàng. 



 
 

 
 

 - Tác dụng phụ của thuốc. 

 - Tai biến thủ thuật tiêm ngoài màng cứng, tiêm cạnh cột sống thắt lưng. 

2.11. Tiêu chuẩn ra viện: 

 - Tiến triển lâm sàng tốt, bệnh nhân đỡ hoặc khỏi bệnh. 

 - Không bị tác dụng phụ của thuốc. 

 - Không bị tai biến thủ thuật tiêm ngoài màng cứng, tiêm cạnh cột sống thắt 

lưng. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

 - Tiến triển tốt: bệnh nhân điều trị đỡ, vận động các động tác tốt 

 - Tiến triển xấu: Bệnh nhân còn đau nhiều, vận động các động tác khó khăn 

 - Biến chứng: Teo cơ, liệt vận động 

VI. PHÒNG BỆNH 

 - Giữ tư thế cột sống thẳng đứng khi ngồi lâu hoặc lái xe, có thể mang đai lưng 

hỗ trợ. 

 - Tránh lao động nặng. 

 - Tránh các động tác mạnh đột ngột, sai tư thế, mang vác nặng. 

 - Chế độ luyện tập, PHCN. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN  

1. Triệu chứng lâm sàng 

 - Bệnh nhân đau vùng thắt lưng lan xuống chân mức độ vừa đến nặng 

 - Teo cơ, yếu cơ chi dưới 

2. Triệu chứng cận lâm sàng 

 - MRI cột sống thắt lưng - cùng: thoát vi hoặc phồng lồi đĩa đệm. 

 - X quang cột sống thắt lưng: co hình ảnh tổn thương cột sống như: thoái hóa, 

xẹp cột sống, trượt cột sống. 

 3. Bệnh nhân đã được điều trị 1 đợt theo đơn hoặc điều trị tại tuyến dưới nhưng 

triệu chứng không cải thiện hoặc tăng nặng lên. 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 G57 Bệnh đơn dây thần kinh chi dưới  

2 G57.0 Tổn thương dây thần kinh hông to  

3 G57.1 Đau đùi dị cảm  

4 G57.2 Tổn thương dây thần kinh đùi  

5 G57.3 Tổn thương dây thần kinh khoeo ngoài  

6 G57.4 Tổn thương dây thần kinh khoeo trong  

7 G57.8 Bệnh đơn dây thần kinh khác ở chi dưới  

8 G57.9 Bệnh đơn dây thần kinh khác ở chi dưới  

 

  



 
 

 
 

 

BỆNH ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY (G54.0) 

 

 

I. KHÁI NIỆM 

Bệnh lý đám rối thần kinh cánh tay là một tập hợp các triệu chứng bao gồm 

đau thần kinh và yếu vận động, đau lan từ cổ vai tới vùng thượng đòn và chi trên [1,3] 

II. NGUYÊN NHÂN [3] 

Bệnh do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng những nguyên nhân phổ biến 

nhất bao gồm chèn ép đám rối do: 

- Viêm đám rối thần kinh cánh tay 

 - Nguyên nhân chấn thương: vùng vai, gãy xương đòn, vết thương xuyên do 

đạn vùng dưới đòn và nách 

 - Viêm đốt sống cổ (thường do lao) 

 - Tổn thương đốt sống cổ 

 -Thoát vị đĩa đệm CSC, thường gặp ở đĩa đệm C5-C6 hoặc C6-C7 

 - U ở vùng mỏm ngang đốt sống cổ và xương sườn 1 hay xương đòn 

 - U rễ thần kinh, u ngoại tủy sống, u đỉnh phổi 

 - Hẹp cơ bậc thang hoặc hẹp khe sườn đòn 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng [3] 

+ 1.1.1. Tổn thương các rễ thần kinh cổ C5, C6, C7, C8 

 Lâm sàng có 2 hội chứng: 

 - Hội chứng cột sống: 

 + Đau và hạn chế vận động cột sống 

 - Hội chứng tổn thương các rễ: 

 + C5: đau lan ra mỏm cùng vai, yếu cơ delta 



 
 

 
 

 + C6: đau mặt trước cánh tay, mặt ngoài cẳng tay, ngón tay cái, giảm cảm 

giác ngón tay cái. 

 . Yếu cơ ngửa dài, cơ nhị đầu, cơ cánh tay trước. 

 . Mất phản xạ gân cơ nhị đầu, phản xạ trâm quay. 

 + C7: đau mặt sau cánh tay, cẳng tay, ba ngón giữa, giảm cảm giác 3 ngón giữa. 

 . Yếu cơ duỗi chung ngón tay 

 . Mất phản xạ gân cơ tam đầu 

 + C8: đau mặt trong cánh tay, cẳng tay và ngón út, giảm cảm giác ngón út. 

 . Yếu các cơ gấp ngón tay và các cơ bàn tay 

. Mất phản xạ trụ sấp 

+ 1.1.2. Tổn thương đám rối thần kinh cánh tay 

 a. Tổn thương các thân nhất 

 * Tổn thương thân nhất trên (C5-C6) (Hội chứng Duchenne-Erb). 

 - Giảm chức năng dây nách (cơ delta), dây cơ bì (cơ nhị đầu, cơ cánh tay 

trước) và một phần dây quay (cơ ngửa dài, ngắn). 

 - Triệu chứng: 

 + Chi trên bị rơi thõng xuống trong tư thế khép và xoay trong (chỉ có thể hơi 

nhấc được mỏm cùng vai nhờ cơ thang), không xoay được cánh tay ra ngoài, không 

gấp được cẳng tay vào cánh tay. 

 + Giảm phản xạ gân cơ delta, nhị đầu, trâm quay. 

 + Giảm cảm giác bờ ngoài vai, cánh tay, cẳng tay. 

 + Teo cơ làm mỏm cùng vai nhô ra. 

 - Khi có tổn thương rễ hoặc tổn thương rất cao thân nhất, gây giảm chức năng 

của các cơ bả (trên gai, dưới gai, cơ răng to). Tổn thương ở cao có đặc điểm là liệt 

phần gốc của chi trên trong khi còn duy trì chức năng bàn tay và ngón tay, mất cảm 

giác theo phân bố của rễ C5 - C6. 

 * Tổn thương thân nhất giữa (C7) (Hội chứng Remak) 

 - Giảm nhiều chức năng của dây quay (trừ các cơ ngửa) và một phần dây giữa 

(cơ gan tay lớn, cơ sấp tròn). 



 
 

 
 

 - Triệu chứng: 

 + Liệt các cơ duỗi cẳng tay và bàn tay, tư thế giống liệt dây quay 

 + Giảm phản xạ gân cơ tam đầu. 

 + Giảm cảm giác sau cẳng tay và mu bàn tay. 

 + Teo cơ tam đầu, rõ như liệt dây quay. 

 * Tổn thương thân nhất dưới (C8-D1) (Hội chứng Aran-Duchenne) 

 - Giảm chức năng dây trụ, dây bì cánh tay, cẳng tay trong và một phần dây giữa. 

 - Triệu chứng: 

 + Liệt ngọn chi trên, cơ gian đốt, cơ gấp ngón tay, cơ ô mô út bàn tay; mất 

động tác gấp, khép và dạng các ngón tay, mất động tác duỗi đốt 2-3 ngón tay. 

 + Mất phản xạ trụ sấp. 

 + Mất cảm giác mặt trong cánh tay, cẳng tay và bàn tay. 

 + Teo cơ bàn tay. 

 b. Tổn thương các thân nhì 

 Các bó nhì của đám rối cánh tay nằm trong hố trên đòn. Tên gọi của các bó 

nhì xuất phát từ vị trí liên quan với động mạch nách mà chúng được xếp xung quanh. 

 *. Tổn thương thân nhì trước ngoài (bó ngoài) 

 - Mất chức năng dây cơ-bì (cơ nhị đầu, cơ cánh tay trước), nhánh trên của dây 

giữa (cơ sấp tròn, cơ gan tay lớn), rối loạn một phần dây quay (các cơ ngửa). 

 - Đặc điểm tổn thương giống thân nhất trên, đều giảm chức năng dây cơ bì 

nhưng khác tổn thương thân nhất trên có thêm tổn thương dây nách. 

 *. Tổn thương thân nhì sau (bó sau) 

 - Mất chức năng dây quay (trừ các cơ ngửa), dây nách. 

 - Triệu chứng giống tổn thương thân nhất giữa: cùng giảm chức năng dây 

quay, nhưng khác là không liệt dây nách và lại giảm một phần dây giữa. 

 + Liệt cơ tam đầu, cơ duỗi bàn tay và ngón tay, cơ ngửa dài và cơ delta 

 + Mất phản xạ gân cơ delta, cơ tam đầu và phản xạ trâm quay. 

 + Rối loạn cảm giác vùng mỏm vai, mặt sau cẳng tay và nửa ngoài mu tay. 

 *. Tổn thương thân nhì trước trong (bó trong) 



 
 

 
 

Giống tổn thương thân nhất dưới-tổn thương dây trụ và dây giữa. 

 c. Tổn thương toàn bộ đám rối thần kinh cánh tay 

 - Vận động: gây liệt hoàn toàn chi trên (vẫn nhấc vai lên được nhờ cơ thang). 

 - Phản xạ: mất phản xạ gân cơ tam đầu, nhị đầu và trâm quay. 

 - Cảm giác: mất cảm giác chi trên (cánh tay, cẳng tay, bàn tay). 

 - Dinh dưỡng: teo cơ nhanh, trương lực cơ cánh tay giảm. 

 Nếu tổn thương kích thích liên tục, kéo dài ở đám rối thần kinh cánh tay sẽ 

làm bàn tay bị co quắp do các gân và bao cơ co rút lại. 

1.2. Cận lâm sàng 

 + Cận lâm sàng để chẩn đoán xác định: 

 - Chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống cổ 

 - Chụp cộng hưởng từ (MRI) đám rối thần kinh cánh tay 

 - Điện cơ: đánh giá tổn thương dây rễ thần kinh. 

 + Cận lâm sàng để phục vụ điều trị: 

 - Xét nghiệm sinh hóa máu: Ure, creatinin, GOT, GPT, ĐGĐ, Glucose 

 - Xét nghiệm huyết học: tổng phân tích tế bào máu, tốc độ máu lắng 

 -  Xét nghiệm sinh hóa nước tiểu 

 -  Điện tâm đồ 

 - Chụp X quang cột sống cổ, X quang tim phổi 

 - Siêu âm ổ bụng 

 + Cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán nguyên nhân: 

 - X quang khớp vai 

 - CT scanner lồng ngực có tiêm thuốc cản quang 

 * Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm các 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 

 - Phân biệt các bệnh lý về tủy cổ, đốt sống cổ và đĩa đệm 



 
 

 
 

 - Phân biệt với bệnh rỗng tủy, u tủy cổ, u rễ thần kinh cổ, u đỉnh phổi. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị [2,4,5] 

1.1. Điều trị nội khoa: 

 - Kháng viêm, giảm đau tại chỗ và toàn thân kết hợp thuốc bao bọc dạ dày 

 - Thuốc giãn cơ 

 - Tăng cường dẫn truyền và phục hồi thần kinh 

 - Chống rối loạn vận mạch 

 - Vitamin nhóm B 

 - Tiêm cạnh cột sống cổ C5,C6,C7 

 - Kết hợp PHCN 

 - Chế độ chăm sóc cấp II, III 

1.2. Điều trị ngoại khoa:  

Khi có chỉ định 

2. Điều trị cụ thể 

2.1 Thuốc giảm đau:  

 Tùy mức độ, có thể dùng đơn thuần hoặc phối hợp các thuốc sau: 

 - Thuốc giảm đau thông thường: Acetaminophen (Paracetamol, Tylenol 8H...) 

0,5g x 2-4 viên/24h; Acetaminophen kết hợp với Codein hoặc Tramadol: Efferalgan-

Codein 2-4 viên/24h; Ultracet 2-4 viên/24h. 

 - Thuốc kháng viêm không Steroid (NSAID): Diclofenac 75-150mg/ngày; 

Piroxicam 20mg/ngày; Meloxicam 7,5-15mg/ngày; Celecoxib 100-200mg/ngày; 

Etoricoxib: 30-60mg/ngày. Nếu có nguy cơ tiêu hóa có thể dùng thêm nhóm ức chế 

bơm proton. 

 - Thuốc giảm đau thần kinh: Gabapentin (600-1200mg/ngày), Pregabalin 

(100-300mg/ngày). Thuốc chống trầm cảm (Liều thấp): Amitriptylin 25mg (0,5-1 

viên/ngày) đối với đau thần kinh mạn tính hoặc có rối loạn giấc ngủ. 

2.2 Thuốc giãn cơ:  



 
 

 
 

Thường dùng trong đợt đau cấp, ngắn ngày, đặc biệt khi có tình trạng co cứng 

cơ. Một số thuốc thường dùng: Epirisone, Tolperisone, Mephenesine, Diazepam, 

myonal. 

2.3.  Vitamin nhóm B (B1, B6, B12)  

2.4. Thuốc tăng cường dẫn truyền và phục hồi thần kinh: 

 - Nucleo C.M.P x 1-2 viên x 2 lần/ngày hoặc Nucleo C.M.P x 1 ống/ngày 

 - Methycoban 500mcg x 1 viên x 3 lần/ ngày  

 hoặc Methylcoban 500mcg x 3 ống/ tuần 

2.5 Tiêm cạnh cột sống cổ C5, C6, C7: 

 -  Thuốc Depo- Medrol 40 mg x 1 lọ tiêm cạnh cột sống cổ tuần 2 lần (Khoảng 

3 - 5 lần/đợt điều trị)4 

2.6. Kết hợp điều trị PHCN  

2.7. Điều trị phẫu thuật:  

- Khi có chỉ định tùy theo nguyên nhân. 

2.8.Chế độ chăm sóc dinh dưỡng: 

 - Chế độ chăm sóc cấp IIB, IIIB. 

2.9. Chỉ tiêu theo dõi, đánh giá trong quá trình điều trị: 

 - Tiến triển lâm sàng. 

 - Tác dụng phụ của thuốc. 

 - Tai biến thủ thuật tiêm cạnh cột sống cổ. 

2.10. Tiêu chuẩn ra viện: 

 - Tiến triển lâm sàng tốt, bệnh nhân đỡ hoặc khỏi hẳn. 

 - Không bị tác dụng phụ của thuốc. 

 - Không bị tai biến thủ thuật tiêm cạnh cột sống cổ. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

 - Tiến triển tốt: bệnh nhân điều trị đỡ hoặc khỏi bệnh. 

 - Tiến triển xấu: bệnh nhân còn đau nhiều, vận động cổ, tay khó khăn. 

 - Biến chứng: tê bì cánh tay, teo cánh tay, liệt vận động tay. 

VI. PHÒNG BỆNH 



 
 

 
 

 - Giữ tư thế cột sống thẳng đứng khi ngồi lâu hoặc lái xe. 

 - Tránh lao động nặng. 

 - Tránh các động tác mạnh đột ngột, sai tư thế, mang vác nặng. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

1. Triệu chứng lâm sàng 

- Bệnh nhân đau vùng cột sống cổ lan xuống vai tay mức độ vừa đến nặng 

- Teo cơ, yếu cơ chi trên 

2. Triệu chứng cận lâm sàng 

- MRI cột sống cổ: thoát vị hoặc phồng lồi đĩa đệm 

- X quang cột sống cổ: có hình ảnh tổn thương cột sống như: thoái hóa, xẹp cột 

sống, trượt cột sống 

3. Bệnh nhân đã được điều trị 1 đợt theo đơn hoặc điều trị tại tuyến dưới nhưng 

triệu chứng không cải thiện hoặc tăng nặng lên. 
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LIỆT DÂY THẦN KINH SỐ VII NGOẠI BIÊN 

 

 

I. KHÁI NIỆM: 

Liệt dây thần kinh VII ngoại biên hay còn gọi là liệt mặt ngoại biên là mất vận 

động hoàn toàn hay một phần các cơ của nửa mặt, mà nguyên nhân của nó là do tổn 

thương dây thần kinh mặt [1]. 

II. NGUYÊN NHÂN: 

Dây thần kinh mặt có đường đi phức tạp từ hệ thống thần kinh trung ương qua 

xương thái dương và tuyến mang tai, trước khi đảm bảo phân bố thần kinh cho các 

cơ ở vùng mặt. Do vậy, tổn thương vận động của nửa mặt có nhiều nguyên nhân, 

hoặc ở nhân của thân não, ở dây VII trong góc cầu tiểu não, ở xương đá hay tuyến 

mang tai [1]. 

Các nguyên nhân chính của liệt mặt được đưa ra trong bảng 1. 

Hay gặp nhất là liệt mặt Bell, chiếm tỉ lệ khoảng 11/1000, có thể liên quan đến 

sự tấn công của virus lên dây thần kinh mặt làm cho dây mặt bị viêm. Đa số các liệt 

mặt Bell đều phục hồi hoàn toàn trong khoảng 6 tháng. 

Ngoài ra còn có các nguyên nhân khác (lạnh, viêm hay nhiễm khuẩn dây mặt, 

chấn thương, khối u ở đầu hay cổ, đột quị, uốn ván, lao…) [1]. 

Bảng 1: Các nguyên nhân của liệt mặt 

Khu trú Bệnh nguyên 

Trong sọ (5) 

Cầu não (đột quỵ, u góc cầu tiểu não, viêm màng nhện vùng 

cầu não). 

U của hệ thần kinh trung ương, u nền sọ, u màng não, di căn 

ung thư, u lao. 

Viêm màng não, màng nhện. 

Xơ cứng rải rác. 



 
 

 
 

Trong xương đá (1) 

Liệt mặt do lạnh (liệt mặt Bell). 

Zona hạch gối. 

Nhiễm khuẩn tai giữa biến chứng. 

Chấn thương vỡ xương đá, máu tụ hòm nhĩ. 

U dây thần kinh mặt. 

Nhiễm mononucléose, bệnh Lyme. 

Ngoài sọ (1 
U tuyến mang tai, uốn ván, viêm nhiều dây thần kinh, Hc 

Guillian-Barre, hủi, ĐTĐ, viêm nút quanh động mạch 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

Chủ yếu dựa vào lâm sàng. Dù nguyên nhân nào, trước một trường hợp liệt 

mặt ngoại biên, cần hỏi bệnh và thăm khám tỉ mỉ để xác định mức độ liệt mặt và định 

khu tổn thương.  

Hỏi bệnh đóng vai trò quan trọng, cho phép gợi ý chẩn đoán và đôi khi khu trú 

vị trí tổn thương như: cách xuất hiện liệt mặt cũng như các triệu chứng, liệt nửa người, 

chảy tai, chấn thương, rối loạn vị giác, giảm tiết nước mắt, liệt dây thần kinh sọ 

khác…[1]. 

1.1. Lâm sàng 

* Xác định tình trạng liệt mặt ngoại biên: có dấu hiệu đặc trưng của tổn thương 

ngoại biên, đó là dấu hiệu Charles bell, người bệnh không thể nhắm kín mắt. 

- Ở trạng thái nghỉ, mặt không cân xứng, bị kéo lệch về bên lành. Nếp nhăn 

trán bị xóa so với bên đối diện và cung mày bị rơi xuống. Mép bên liệt bị hạ thấp, má 

bị nhẽo và phồng lên khi thở ra. 

- Khi điệu bộ, mặt mất cân xứng rõ hơn. Nhai và cấu âm khó. 

Trong trường hợp tổn thương kín đáo, người ta có thể thấy được nhờ dấu hiệu 

Souque: khi nhắm chặt mi mắt, lông mi bên liệt dài hơn bên lành [1]. 

   - Cảm giác ngoài da không bị rối loạn mặc dù một số BN thấy tê cóng 

nửa    mặt, cảm giác sâu có thể rối loạn nhẹ [3]. 



 
 

 
 

- Đôi khi có triệu chứng mất vị giác 2\3 trước lưỡi bên liệt. Có thể có trường 

hợp tăng thính lực bên liệt do kích thích vào dây thần kinh chỉ huy cơ bàn đạp. 

- Hội chứng nước mắt cá sấu, chảy nước mắt khi đang ăn hoặc sau bữa ăn. 

- Liệt 2 bên dễ bị bỏ qua vì sự mất cân xứng không có, Phát hiện dựa vào dấu 

hiệu charles-bell 2 bên và BN không nhăn trán, huýt sáo được [3]. 

Tóm lại, để đánh giá mức độ của liệt mặt phải dựa vào [1]. 

- Trương lực cơ khi nghỉ. 

- Và nghiên cứu sự co của mỗi nhóm cơ của mặt. 

Tất cả các dữ liệu này được đánh số để theo dõi sự tiến triển trên lâm sàng một 

cách chính xác. 

* Thăm khám khác [1]: 

- Khám tai: tìm các nốt phỏng vùng cửa tai, chảy tai và tình trạng màng nhĩ 

cho phép hướng chẩn đoán nguyên nhân. 

- Khám họng và cổ: sờ cổ mặt và khám họng để loại trừ khối u tuyến mang tai. 

- Khám thần kinh: tìm các tổn thương dây thần kinh sọ phối hợp khác, Liệt VII 

ngoại biên có thể phối hợp liệt nửa người bên đối diện như HC Millard-gubler, hay 

HC Foville cầu não dưới. 

1.2. Cận lâm sàng 

+ 1.2.1. Giúp cho chẩn đoán định khu của tổn thương, theo dõi tiến triển cũng 

như tìm nguyên nhân của liệt mặt. 

* Chẩn đoán định khu tổn thương [1] 

Thực tế, dây VII không những bao gồm các sợi vận động cho các cơ của mặt 

mà còn có các sợi cảm giác đảm bảo phân bố thần kinh cảm giác cho vùng Ramsay - 

Hunt, các sợi thần kinh giác quan làm nhiệm vụ vị giác cho phần trước của lưỡi và 

các sợi thần kinh thực vật chi phối tiết nước mắt, tiết dịch của tuyến dưới hàm, dưới 

lưỡi. Dựa vào sự thoát ra của các sợi thần kinh khác nhau này có thể khu trú vị trí tổn 

thương. Hai thăm dò được sử dụng nhiều nhất, đó là: 



 
 

 
 

-Test tiết nước mắt của Schirmer: đo tiết nước mắt gây ra do ngửi mùi 

amoniac. Giảm tiết nước mắt phản xạ trên 30% so với bên lành, biểu hiện tổn thương 

ở trên đoạn hạch gối. 

-Nghiên cứu phản xạ xương bàn đạp: bằng cách đo trở kháng, biến mất phản 

xạ bảo vệ tai trong là tổn thương trên chỗ thoát ra của cơ bàn đạp. 

Ngoài ra, còn có các test: đo tiết nước bọt (test Blatt) và đo điện vị giác. Test 

dương tính biểu hiện tổn thương ở trên chỗ thoát ra của dây thừng nhĩ. 

* Nghiên cứu tiến triển: ngoài theo dõi các triệu chứng lâm sàng, điện cơ và 

phản xạ bàn đạp có thể giúp cho theo dõi quá trình tiến triển. 

* Điện cơ: có giá trị trong chẩn đoán và theo dõi và tiên lượng điều trị 

- Tổn thương myeline đơn thuần với nghẽn dẫn truyền ở phía trên và tiên 

lượng tốt. 

- Tổn thương sợi trục có thể hoàn toàn với phục hồi lâu hơn ngay cả không 

hoàn toàn hoặc không phục hồi tùy theo số sợi bị tổn thương. 

* Các xét nghiệm chỉ định giúp chẩn đoán nguyên nhân và phân biệt: 

- Chụp cắt lớp (liệt mặt liên quan đến chấn thương, viêm tai…) [1]. 

- Chụp cộng hưởng từ (đánh giá tình trạng dây mặt và não, u chèn ép) [1].  

- Chọc dịch não tủy trong trường hợp do yếu tố viêm; Hc Guillian-Bare. 

- Điện cơ để chẩn đoán và theo dõi tiến triển.  

- Nội soi tai mũi họng, XQ schuler trong trường hợp có viêm tai giữa, ống tai 

[1]. 

* Cận lâm sàng thường quy: để theo dõi và tiên lượng bệnh [1]. 

- Công thức máu, máu lắng. 

- Sinh hóa máu: Glu, ure, creatinine, ĐGĐ, GOT, GPT, mỡ máu....  

- Sinh hóa nước tiểu 

 - ĐTĐ, SAOB, XQ ngực thẳng 

2. Chẩn đoán phân biệt  

- Liệt mặt có nguồn gốc trung ương: thường dễ dàng loại trừ vì chủ yếu liệt ở 

nửa mặt dưới và phối hợp với các tổn thương của hệ tháp (thiếu hụt vận động cùng 



 
 

 
 

bên trong trường hợp tổn thương vỏ não và dưới vỏ, với mức độ thay đổi, thất ngôn, 

rối loạn cảm giác…). 

- Liệt mặt nguồn gốc tại nhân: do tổn thương ở thân não và tương ứng với tổn 

thương nhân vận động và vùng lân cận của bó dưới - cầu. Lâm sàng biểu hiện liệt mặt 

kiểu ngoại biên, nhưng có phối hợp với các dấu hiệu khác của tổn thương hành - cầu 

(liệt mặt, liệt dây VI cùng bên tổn thương và liệt nửa người đối bên). Liệt mặt nguồn 

gốc tại nhân này có thể do tổn thương nhiễm trùng (giang mai, uốn ván, bại liệt), khối 

u (gliome) hoặc do mạch máu (nhất là nhuyễn cầu não). 

- Thiếu hụt vận động, nói chung là cân xứng, có thể thứ phát sau: 

    + Bệnh lý cơ. 

    + Nghẽn thần kinh - cơ của nhược cơ. 

+ Bệnh collagen như xơ cứng bì, viêm da cơ có thể cho vẻ mặt bất động với 

thay đổi màu sắc da và tổ chức dưới da. 

+ Mất cân xứng mặt bẩm sinh [2], [3], [1]. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị 

-Tìm và điều trị tùy thuộc nguyên nhân. 

- Hướng điều trị cụ thể [1]: 

+ Kháng viêm. 

+  Kháng sinh khi có nhiễm khuẩn hoặc kháng virus khi bị Zona. 

+ Tăng cường dẫn truyền thần kinh. 

+ Phục hồi vỏ bao myelin 

+ Gĩan cơ trong trường hợp co cứng cơ  

+ Gỉam đau trong trường hợp co cứng hoặc có nguyên nhân gây đau 

+ PHCN, y học cổ truyền. 

+ Chế độ chăm sóc. 

2. Điều trị cụ thể:  

2.1. Nội khoa:[1][2][3] 



 
 

 
 

Trước một trường hợp liệt mặt do bệnh lý thần kinh (Liệt mặt Bell): điều trị 

nội khoa là chủ yếu với mục đích giảm phù nề chèn ép trong ống xương và chống 

thiếu máu. 

- Trước tiên là dùng corticoid sớm, liều cao (1mg prednisolon /kg) sau khi 

đã loại trừ các chống chỉ định (đái tháo đường, lao, loét dạ dày- tá tràng ). 

- Nếu có viêm nhiễm kết hợp dùng kháng sinh, acyclovir khi nhiễm zona kèm 

theo . 

 - Thuốc tăng dẫn truyền thần kinh: Galantamin 2.5 mg x 2-4 ống/ngày 

(Nivalin, paralys) . 

 - Vitamin nhóm B liều cao (Vitamin B1 0.1 g x 2 ống\ngày tiêm bắp, vitamin 

B6 0.1 g x2 ống/ngày tiêm bắp; Neurobion, Methylcoban . 

- Kích thích tái tạo bao myelin: Nucleo CMP x 1 ống/ngày (alton-CMP) . 

- Vitamin nhóm B: B1, B6, B12 x 2 ống/ngày, tiêm bắp . 

-Theo dõi biến chứng và chăm sóc mắt 

-Tránh lạnh vùng mặt 

-Nâng cao sức đề kháng 

- Trường hợp bệnh nhân đến muộn có co cứng cơ, giật cơ nửa mặt điều trị kết 

hợp: 

+ Pregabalin 75 mg x 2-4 viên/ngày, Gabapentin 300mmg 2-6 viên/ngày. 

(Giảm đau do zona và giảm co thắt cơ, co cứng cơ) . 

+ Botulinum Toxin (Dysport) 500UI tiêm phong bế cơ co cứng[4] .  

- Kết hợp điều trị đông y, PHCN . 

2.2. Điều trị ngoại khoa: 

- Trong nguyên nhân viêm tai hay sau mổ tai có điều trị nội khoa không hiệu 

quả sau 4-5 tuần cần mổ ống dây thần kinh mặt để giải ép [1]. 

- Trong u chèn ép, apxe hay chấn thương. 

* Ngoại khoa: 



 
 

 
 

Nhờ những tiến bộ về vi phẫu tai phát triển trong các năm gần đây, nhiều phẫu 

thuật phục hồi dây thần kinh như giảm áp, khâu và ghép đoạn được chỉ định cho các 

trường hợp liệt mặt do các nguyên nhân khác nhau. 

* Lý liệu pháp hay châm cứu với các bài tập các cơ của mặt tạo điều kiện giữ 

trương lực cơ và phân bố mạch để chống teo cơ [1]. 

* Theo dõi và chăm sóc mắt: rất quan trọng, đảm bảo cho giác mạc được phủ 

kín, tránh viêm giác mạc bằng cách nhỏ thường xuyên nước mắt nhân tạo và băng 

mắt khi ngủ [1]. 

V. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG 

Nói chung liệt mặt không hoàn toàn luôn luôn khỏi không để lại di chứng. Liệt 

mặt hoàn toàn có thể để lại các di chứng khác nhau như: 

- Các biến chứng mắt: viêm kết mạc, viêm giác mạc, loét giác mạc, lộn mí. Các 

biến chứng này có thể phòng tránh bằng nhỏ mắt bảo vệ, đeo kính, khâu sụn mí hoàn 

toàn hay một phần [1]. 

- Đồng vận: biểu hiện co cơ không tự chủ phối phợp với các hoạt động tự chủ 

như mép bị kéo khi nhắm mắt. Thất bại trong điều trị, phục hồi chức năng có thể giảm 

bớt khó chịu này [1]. 

- Co thắt nửa mặt sau liệt mặt: biến chứng này gặp ở các thể nặng do tổn 

thương thân thần kinh với phân bố lại thần kinh một phần [1]. 

- Hội chứng nước mắt cá sấu: hiếm gặp, biểu hiện chảy nước mắt khi ăn [1]. 

VI. PHÒNG BỆNH 

Nguyên tắc chung cho điều trị liệt mặt, dù do nguyên nhân nào là phải: 

- Theo dõi mắt: đôi khi cần phải tiến hành tạm thời khâu đóng mi một phần. 

- Lý liệu pháp thích ứng: ở giai đoạn đầu để tránh teo cơ và ở giai đoạn sau. 

- Dự phòng: điều trị tích cực viêm tai giữa, viêm tai xương chũm, tránh lạnh 

vùng mặt cổ… [1]. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN VỚI BỆNH LIỆT DÂY VII NGOẠI BIÊN 

1. Lâm sàng: 



 
 

 
 

- Bệnh nhân liệt dây thần kinh số VII thăm khám lâm sàng  do có căn nguyên 

khác ,có bệnh kèm theo. 

-Liệt dây VII hở mi độ vừa hay có biến chứng mắt. 

-Bệnh nhân đã điều trị theo đơn hoặc điều trị tuyến dưới kết quả bệnh không 

giảm,có co cứng cơ nửa mặt giai đoạn sau. 

2. Cận lâm sàng: 

-CLVT sọ não,MRI sọ não,nội soi tai mũi họng,XQ,DNT có kết quả lý giải là 

nguyên nhân gây liệt mặt. 

3. Tiêu chuẩn ra viện: 

-Mắt nhắm kín. 

-Điều trị nguyên nhân gây bệnh kèm theo và biến chứng ổn định. 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 G51.0 Liệt Bell  

2 G51 Bệnh dây thần kinh mặt  

3 I64 Đột quỵ  

4 G02 Bệnh do Zona  

5 G06.0 Áp xe và u hạt nội sọ  

6 G61 Viêm đa dây thần kinh  



 
 

 
 

7 S06 Tổn thương nội sọ  

8 G00 Viêm màng não  

9 G61.0 Hội chứng Guillian-Barre  

10 H60 Viêm tai ngoài  

11 G52; G52.7 Bệnh nhiều dây thần kinh sọ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ĐAU DÂY THẦN KINH TAM THOA 

 

 

I. ĐỊNH NGHĨA  

Đau dây thần kinh V hay dây tam thoa là chứng đau nửa mặt với đặc trưng là 

các cơn đau ngắn, dữ dội, xuất hiện tự nhiên hoặc do kích thích. [1] 

II. NGUYÊN NHÂN  

- Thường không xác định rõ được nguyên nhân gây đau dây V. 

- Trong một số trường hợp, có thể do: 

- Đau dây V tiên phát có thể là biểu hiện giai đoạn đầu chèn ép nhẹ dây V của 

u dây VIII, u góc cầu tiểu não, sự vôi hóa màng cứng, tháp xương đá gồ lên, sự xơ 

hóa của động mạch; có sự mất myelin ở rễ cảm giác gần hạch Gasser hoặc có sự 

phóng lực kịch phát kiểu động kinh của các nơron nhận cảm giác vùng hành não và 

tủy sống cổ của dây V [1]. 

- Đau dây V thứ phát có thể do 1 trong các nguyên nhân sau từ ngoại vi đến 

trung ương theo đường đi của dây V: 

* Tổn thương dây V phối hợp với [1], [2] [3]. 

+ Qúa trình tăng sản của nền sọ chèn ép dây V (ung thư vòm) vì các nhánh dây 

V đi qua các ống và các lỗ xương mặt. 

+ Bệnh ở các cấu trúc do dây V phân phối: apxe răng, sâu răng, viêm xoang, 

viêm mống mắt. 

+ Chấn thương sọ 

+ Túi phình động mạch thông sau, động mạch chèn ép hay gặp động mạch tiểu 

não trên. 

* Tổn thương tại hạch Gasser [1], [2] [3] 

+ Zona nhất là nhánh mắt gây đau kéo dài, viêm mỏng xương đá. 

+ U tiên phát dây thần kinh hoặc di căn. 

* Tổn thương rễ cảm giác: Búi mạch, u dây VIII, u màng não, cholesteatom. 



 
 

 
 

* Tổn thương hành não-cầu não 

+ Viêm màng nhện, màng cứng vùng góc cầu tiểu não. 

+ Nhồi máu não vùng hố bên hành não. 

+ Bệnh rỗng hành não. 

+ Bệnh xơ cứng rải rác. 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định  

1.1. Lâm sàng  

+ 1.1.1. Toàn thân:  

Không có biểu hiện gì đặc biệt.  

+ 1.1.2. Cơ năng [1] 

a. Đau kịch phát kéo dài một vài giây đến vài phút, xảy ra chủ yếu vào buổi 

sáng, hiếm khi về đêm.  

b. Tính chất cơn đau  

- Thường khu trú một bên mặt.  

- Vùng đau là vùng chi phối một nhánh hoặc nhiều nhánh thần kinh V. 

 - Đau khởi phát đột ngột, với tính chất đau buốt, như dao đâm, như cháy bỏng, 

hay như điện giật.  

- Cường độ đau dữ dội.  

- Đau khởi phát từ vùng bị kích thích như ăn nhai, đánh răng, rửa mặt... 

 - Giữa các cơn đau là khoảng im lặng, hoàn toàn không có triệu chứng.  

- Tuy nhiên, một vài bệnh nhân có thể có đau đầu âm ỉ vào những thời điểm 

khác. 

+ Không kèm theo dấu hiệu rối loạn cảm giác.  

+ Kiểu đau là cố định trên mỗi bệnh nhân.  

+ Ngoài ra có thể kèm theo những dấu hiệu do bệnh lý nguyên nhân gây nên. 

c.Thực thể [2] [3] 

- Trong một số trường hợp, có thể xác định được các tổn thương là yếu tố kích 

thích.  



 
 

 
 

- Trong cơn đau, khi sờ nắn vùng mặt bên đau làm cơn đau tăng lên dữ dội.  

- Khám trong cơn đau có thể định hướng nguyên nhân: 

+ Đau dây V tiên phát: Đau thường khởi phát khi kích thích vào một vùng da 

nhất định ở mặt (vùng bùng nổ), đau thành cơn dữ dội 10 -30 giây, khám thực thể 

không thấy dấu hiệu tổn thương dây V (Sức cơ nhai bình thường, phản xạ giác mạc 

bình thường, không giảm cảm giác ở mặt). Ngoài cơn có thể tăng cảm giác không 

bao giờ có giảm cảm giác. 

+ Đau dây V thứ phát: không có vùng bùng nổ, cơn ít dữ dội. Cơn đau xuất 

hiện trên cơ sở đau liên tục, khám thực thể thấy các dấu hiệu tổn thương dây V (đặc 

biệt giác mạc bị mất cảm giác, giảm cảm giác sờ, liệt cơ nhai, và các hội chứng lâm 

sàng tổn thương tương ứng nguyên nhân và vị trí tổn thương). 

1.2. Cận lâm sàng: 

 a, Cận lâm sàng để tìm nguyên nhân và chẩn đoán phân biệt [1] [2]. 

- X quang thường quy: có thể thấy hình ảnh vùng xoang, răng hàm có tổn 

thương. 

- Chụp cộng hưởng từ: có thể phát hiện hình ảnh u thần kinh dây VIII hoặc 

hình ảnh các khối u chèn ép dâyV, dị dạng mạch, đột quỵ hành não, xơ cứng rải rác, 

xung đột thần kinh mạch máu… 

- Chụp CLVT sọ não-mạch não: hình ảnh dị dạng mạch não, u vòm họng 

- Soi đáy mắt, đo nhãn áp để tìm nguyên nhân mắt 

- Khám tai mũi họng tìm nguyên nhân vòm họng 

- Chọc dịch não tủy trong trường hợp do viêm 

 b, Cận lâm sàng để theo dõi và điều trị bệnh: 

Cận lâm sàng giúp theo dõi và tiên lượng 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...) 

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

Cholesterol, Triglycerid, LDL – cho, HDL – cho, protein, albumin.... 

- Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu. 



 
 

 
 

- Chẩn đoán hình ảnh: Chụp Xquang ngực, siêu âm ổ bụng. 

 -Thăm dò chức năng: Điện tâm đồ 

2. Chẩn đoán phân biệt  

- Đau thần kinh sau Herpes: Phân biệt dựa vào tiền sử có nhiễm Herpes.  

- Đau đầu từng chuỗi (Cluster Headache): kèm theo đau một bên mặt còn có 

dấu hiệu chảy nước mắt, nước mũi, vã mồ hôi....  

- Đau đầu migrain 

- Bệnh lý mắt (glocom) 

- Bệnh lý răng hàm mặt: sâu răng, sang chấn khớp thái dương hàm, vùng tuyến 

mang tai. 

- Đau co thắt nửa mặt (Hemifacial Spasm): đau do thần kinh VII bị kích thích, 

với tính chất đau kèm theo co giật các cơ một bên mặt, nhưng không dữ dội như đau 

thần kinh V. Bệnh lý đau cơ mặt [1], [3] [2]. 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Nguyên tắc 

 - Trong các trường hợp phát hiện được nguyên nhân thì phải điều trị loại bỏ 

nguyên nhân gây đau [1] 

- Trong các trường hợp không xác định được nguyên nhân thì điều trị triệu 

chứng [1] 

2. Điều trị cụ thể  

2.1. Điều trị nguyên nhân [1] 

- Chỉ định: Trong các trường hợp xác định được nguyên nhân gây đau dây V. 

 - Kỹ thuật: Trường hợp dây V bị chèn ép thì phải phẫu thuật cắt bỏ các khối u 

(phẫu thuật giải áp thần kinh V) 

2.2. Điều trị triệu chứng  

+ 2.2.1 Nội khoa  

* Chỉ định: trong các trường hợp không xác định được nguyên nhân thì điều 

trị nội khoa luôn là lựa chọn đầu tiên trước khi tiến hành điều trị ngoại khoa. 

* Phác đồ điều trị 



 
 

 
 

- Carbamazepine thường là lựa chọn đầu tiên khi điều trị đau thần kinh V, có 

thể thay thế bằng Oxcarbazepine hoặc gabapentin để giảm tác dụng phụ.  

Khởi đầu bằng một liều thấp, tăng dần đến liều đáp ứng. Sau khi đạt liều đáp 

ứng, duy trì trong 4 – 6 tuần, sau đó giảm dần về liều khởi đầu [2, [3]. 

Carbamazepin 200 mmg (Tegretol), đầu tiên cho uống 100 mg, sau đó có thể 

tăng lên 800-1600 mg /ngày chia 3 lần. Trẻ em 20 mmg/kg x 2-3 lần/ngày 

Chống chỉ định: phụ nữ có thai và cho con bú, block nhĩ thất, mẫn cảm với 

thuốc, suy gan, glocom, suy gan, thiêủ niệu. 

Khi carbamazepin đơn trị liệu không đạt hoặc do tác dụng phụ, có thể điều trị 

kết hợp hoặc thay thế một trong các thuốc sau: 

+Thuốc kháng động kinh: gabapentin, pregabalin, dyhydan, gardenan, 

oxcarbazepine .Chú ý điều chỉnh liều với bệnh nhân suy gan,suy thận[1], [3], [2]. 

+Thuốc chống trầm cảm: Amitriptilin 25 mg x 1-3 lần/ngày.Chống chỉ định 

phụ nữ có thai và cho con bú,nhồi máu cơ tim,suy tim xung huyết. [2] 

+Thuốc giãn cơ: Baclofene 10 mg/ngày, có thể tăng liều 3 lần/ngày [3] 

-Thuốc ngủ, an thần: Diazepam 5mg x 2v/ngày [1], [3], [2]. 

-Vitamin nhóm B: B1, B6, B12  

+ 2.2.2 Ngoại khoa  

 - Chỉ định: khi không xác định được nguyên nhân và điều trị nội khoa thất bại.  

- Kỹ thuật: tùy trường hợp có thể áp dụng một trong các phương pháp dưới 

đây: a. Phương pháp phá hủy rễ thần kinh V Phá huỷ rễ thần kinh có thể là phá huỷ 

một phần (phá hủy chọn lọc) hoặc phá huỷ hoàn toàn (microsurgical rhizotomy).  

+ Phá hủy rễ thần kinh V một phần: có một số phương pháp sau:  

- Phương pháp xuyên da: có 3 kỹ thuật  

+ Phá hủy rễ thần kinh V bằng Glycerol.  

+ Phá hủy rễ thần kinh V bằng bóng áp lực.  

+ Phá hủy rễ thần kinh V bằng nhiệt đông. 

 - Phẫu thuật cắt rễ thần kinh. [1] 



 
 

 
 

b. Phương pháp phá hủy thần kinh ngoại vi Phá hủy thần kinh ngoại vi có thể 

thực hiện bằng tiêm Alcohol hoặc phẫu thuật cắt thần kinh V ngoại vi.  

V. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG 

 1. Tiên lượng: 

- Các trường hợp xác định được nguyên nhân: cho kết quả điều trị tốt.  

- Các trường hợp không xác định được nguyên nhân.  

- Điều trị nội khoa: dễ tái phát.  

- Điều trị ngoại khoa: kết quả điều trị thường tốt, tuy nhiên vẫn có tỷ lệ tái phát 

nhất định. [1] 

2. Biến chứng: 

- Dị cảm.  

- Mất cảm giác xúc giác vùng dây V chi phối. [1] 

VI. PHÒNG BỆNH: 

 Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các nguyên nhân gây đau và điều trị 

kịp thời. [1] 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

1. Tiêu chuẩn nhập viện  

- Đến khám bệnh lần đầu nhập viện để tìm nguên nhân 

- Thăm khám lâm sàng theo dói do nguyên nhân thứ phát. 

- Kết quả chụp MRI sọ não, CLVT mạch não, XQ, DNT có kết quả là nguyên 

nhân gây tổn thương dây V. 

- Bệnh nhân đang điều trị theo đơn hoặc đã điều trị tuyến duois nhưng bệnh 

không giảm hoặc hơn. 

2. Tiêu chuẩn ra viện  

-Tìm và giải quyết được nguyên nhân gây đau (nếu có thể) là do nguyên nhân 

thứ phát. 

-Cơn đau giảm về tính chất và cường độ đau bệnh nhân có thể chấp nhận được. 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

 G50.0 Đau dây thần kinh tam thoa  

 G50 Bệnh dây thần kinh tam thoa  

 I64 Đột quỵ  

 G06.0 Áp xe và u hạt nội sọ  

 G52 Bệnh nhiều dây thần kinh sọ  

 R51 Đau đầu  

 B02 Bệnh do zona  

 Q28.0 Dị dạng mạch máu não  

 

  



 
 

 
 

 

RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TIỀN ĐÌNH (H81) 

 

 

I. KHÁI NIỆM [1] 

Rối loạn chức năng tiền đình là hội chứng của nhiều nguyên nhân khác nhau 

mà biểu hiện thường gặp nhất là chóng mặt kèm theo đầu óc quay cuồng, mắt hoa, ù 

tai, buồn nôn, nôn, đi đứng không vững, dễ bị ngã. 

Chóng mặt là một rối loạn cảm giác trong đó bệnh nhan cảm thấy mình chuyển 

động trong không gian (chóng mặt chủ quan) hoặc các vật xung quanh chuyển động 

xung quanh mình (chóng mặt khách quan) và thường kém theo cảm giác mất thăng 

bằng. 

II. NGUYÊN NHÂN [1] [2] [3] 

Trong thực hành lâm sàng có thể chia thành 2 loại chính:  

+ Rối loạn tiền đình nguồn gốc ngoại biên. 

+ Rối loạn tiền đình nguồn gốc trung ương. 

1. Rối loạn tiền đình có nguồn gốc ngoại biên 

Chóng mặt thường khởi phát đột ngột với mức độ trầm trọng trong khoảng 

vài phút đến vài giờ và có thể kèm theo triệu chứng ù tai, buồn nôn, nôn. 

Nguyên nhân:  

+ Chóng mặt tư thế kịch phát lành tính (chiếm 80% các trường hợp chóng 

mặt). 

+ Chóng mặt áp lực (say tàu xe, máy bay). 

+ Viêm mê đạo, viêm tai giữa. 

+ Bệnh Ménière. 

+ Di chứng chấn thương đầu, và phẫu thuật vùng đầu mặt cổ. 

2. Rối loạn tiền đình có nguồn gốc trung ương:  

Thường khởi phát từ từ, ít khi khởi phát đột ngột, cường độ trung bình, triệu 

chứng thường kéo dài từ vài tuần có khi đến vài tháng. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Bu%E1%BB%93n_n%C3%B4n


 
 

 
 

Nguyên nhân:  

+ Chóng mặt Migraine. 

+ Tổn thương thần kinh: u dây thần kinh VIII, u sào bào, u màng não, 

 tiểu não… 

+ Bệnh lý mạch máu não: thiếu máu động mạch cột sống – thân nền (chiếm 

50% các ca chóng mặt do nguyên nhân mạch máu), nhồi máu động mạch sống nền, 

nhồi máu một vùng hành não, nhồi máu tiểu não, xuất huyết tiểu não… 

III.  CHẨN ĐOÁN [2] 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

Rối loạn chức năng tiền đình triệu chứng chính là chóng mặt, đầu óc quay 

cuồng, mắt hoa, ù tai, buồn nôn, nôn, đi đứng không vững, dễ bị ngã. 

- Chóng mặt: Bệnh nhân có cảm giác đồ vật xung quanh xoay tròn, cảm giác 

sợ ngã, có thể kèm triệu chứng buồn nôn, nôn. 

- Mất thăng bằng. 

- Rung giật nhãn cầu. 

- Có thể kèm biểu hiện rối loạn thần kinh thực vật: vã mồ hôi, mạch nhanh… 

Cần chú ý khai thác hoàn cảnh xuất hiện triệu chứng, độ dài triệu chứng, ngoài 

ra, khi khám bệnh cần chú ý phát hiện những dấu hiệu thần kinh, tình trạng bất thường 

thính lực, viêm tai giữa … đi kèm, nếu có ->khám chuyên, chuyên khoa tai mũi họng 

để tìm nguyên nhân. 

1.2. Cận lâm sàng 

- Xét nghiệm cơ bản thường quy để đánh giá chỉ định dùng thuốc. 

- Siêu âm mạch máu ngoài sọ, siêu âm Doppler xuyên sọ đánh giá áp lực và 

tốc độ dòng máu các động mạch não. 

- CT scan sọ não 32 lát không tiêm thuốc, MRI não (có tiêm thuốc hoặc 

không) được chỉ định để tìm nguyên nhân 

2. Chẩn đoán thể lâm sàng 

Chóng mặt tư thế kịch phát lành tính. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Bu%E1%BB%93n_n%C3%B4n


 
 

 
 

Thường gặp ở nữ, tuổi 30-50. Chóng mặt xảy ra đột ngột khi thay đổi tư thế 

đầu hay cơ thể, cảm giác xoay tròn, kéo dài 1 đến 2 phút, có thể kèm theo buồn nôn 

nhưng ít khi nôn. Có thể gặp ở những người có tiền sử chấn thương vùng đầu, hoặc 

có biểu hiện nhiễm trùng hô hấp trên do virus ở giai đoạn sớm dẫn tới tổn thương bên 

trong mê đạo. Nếu không điều trị, bệnh có thể tự khỏi sau vài tuần đến vài tháng, tỉ 

lệ tái phát cao (1 năm 18%, 3 năm 30%). 

Bệnh lý tiền đình ngoại vi cấp (Viêm mê đạo cấp) 

Có thể gặp ở bất kì tuổi nào, khởi đầu chóng mặt cấp, nôn, buồn nôn,  không 

có triệu chứng tai, kéo dài nhiều ngày hầu hết cải thiện sau 1-2 tuần đôi khi tái phát 

hay thành dịch nhiều người trong gia đình bị và nghĩ nhiều đến siêu vi nhưng phân 

lập không thành công. Cơn tái phát có thể xảy ra nhưng thường nhẹ hơn.  

Bệnh Meniere:  

Đặc điểm cơn chóng mặt nặng và nôn kéo dài từ vài phút đến vài giờ, cơn 

phối hợp ù tai giảm thính lực và cảm thấy đặc tai. Mặc dù thính lực cải thiện sau cơn, 

sau thời gian dài mất thính lực thường xảy ra. Nguyên nhân do tăng thể tích nội dịch 

và giãn lòng ống nội dịch.  

Chóng mặt sau chấn thương 

Hội chứng sau chấn động não thường choáng váng, hồi hộp, khó tập trung, 

đau đầu, sợ ánh sang cơ chế không rõ. 

Các tổn thương tiền đình ngoại biên khác 

Có thể phối hợp với viêm tai xương chũm mạn tính, xơ cứng tai, nhiều loại 

thuốc gây tổn thương tai, tiền đình 

Rối loạn tiền đình trung ương: 

Thiều năng tuần hoàn não: Hệ cột sống than nền gây chóng mặt thường gặp 

người già, sự chóng mặt phát sinh từ thiếu máu mê đạo, thân não hay cả hai thì chưa 

rõ, khởi phát đột ngột thường kéo dài vài phút thường kết hợp với buồn nôn, nôn. 

Thiểu năng động mạch đốt sống thân nền thường do xơ vữa động mạch dưới đòn, 

sống, thân nền đôi khi do hạ huyết áp tư thế, cơn stockes-adams hay chèn ép do thoái 

hoá cột sống cổ. 



 
 

 
 

Đột quỵ: Nhồi máu vùng hành tuỷ bên (hội chứng Wallenberg) và hầu hết  

do tắc động mạch đốt sống đoạn gần.  

Căn nguyên trung ương khác: U góc cầu tiểu não, xơ cứng rải rác… 

IV. ĐIỀU TRỊ [1] [2] [3] 

1. Nguyên tắc điều trị 

- Điều trị tùy thuộc vào nguyên nhân. 

- Xử trí cơn chóng mặt cấp để làm giảm khó chịu cho bệnh nhân và để phòng 

chống tai nạn cho người bệnh. 

- Trong cơn chóng mặt cấp, cho bệnh nhân nằm đầu thấp, ít ánh sáng, tránh 

di chuyển. 

2. Thuốc điều trị trong cơn chóng mặt  

- Thuốc chống nôn:  

+ Atropin Sulfat: 

Ống 0,25 mg/ 1 ml: 02 ống/lần. Khi buồn nôn, nôn 

+ Metoclopramide:  

+ viên 10mg: 01 viên/lần x 2 lần/ngày;  

+ ống 10mg: 01 ống TB/lần  nếu bệnh nhân nôn nhiều. 

+ Domperidon (viên 10mg): 1-2 viên/lần x 3 lần/ngày. 

- Thuốc điều trị chóng mặt:  

+ Betahistine (viên 16mg, 24mg): 16mg/lần x 3 lần/ngày, 24mg/lần x 2 

lần/ngày. 

+ Flunarizine ( viên 5mg): 1 viên/lần x 2 lần/ngày 

+ Cinnarizine ( viên 25mg): 1 viên/lần x 3 lần/ngày. 

+ Acetyl Leucine (Tanganin, vintanyl) 

+ Viên 500mg: 1-2 viên/lần x 2 lần/ngày 

+ Ống 500mg: 1-2 ống/ TB lần x 2 lần/ngày 

- Thuốc giải lo âu: Diazepam 5mg x 2 viên uống trước khi ngủ tối 

- Thuốc hỗ trợ điều chỉnh suy giảm nhận thức tiền đình: Piracetam, Ginkgo 

biloba, Vinpocetin… 



 
 

 
 

3. Chế độ chăm sóc dinh dưỡng: 

- Chế độ chăm sóc cấp IIB, IIIB. 

4. Chỉ tiêu theo dõi, đánh giá trong quá trình điều trị: 

- Tiến triển lâm sàng. 

- Tác dụng phụ của thuốc. 

- Tai biến thủ thuật tiêm cạnh cột sống cổ. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG [3] 

Cơn chóng mặt cấp làm cho bệnh nhân khó chịu nhiều đi lại rất dễ bị té ngã. 

Với những rối loạn chức năng tiền đình ngoại biên bệnh nhân dần ổn định và 

hết chóng mặt. 

Với rối loạn chức năng tiền đình trung ương phụ thuộc vào vị trí và mức độ 

tổn thương não.  

VI. PHÒNG BỆNH [2] 

- Nên tránh ăn uống nhiều, ăn ít muối, đặc biệt đối với bệnh Ménière (vì có 

thể làm tăng phù mê đạo). 

- Nghỉ ngơi, thư giản đầy đủ. 

- Vận động tiền đình (trường hợp chóng mặt tư thế kịch phát lành tính) : bắt 

đầu càng sớm càng tốt trong giai đoạn cấp (Chương trình tập luyện với bài tập  liệu 

pháp thích nghi).  

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN, RA VIỆN 

1. Tiêu chuẩn nhập viện 

Bệnh nhân có một trong các biểu hiện: Chóng mặt, đầu óc quay cuồng, mắt 

hoa, ù tai, buồn nôn, nôn, đi đứng không vững, dễ bị ngã, mất thăng bằng. có thể kèm 

biểu hiện rối loạn thần kinh thực vật: vã mồ hôi, mạch nhanh… 

2. Tiêu chuẩn ra viện: 

- Tiến triển lâm sàng tốt, bệnh nhân đỡ hoặc khỏi hẳn. 

- Không bị tác dụng phụ của thuốc. 

- Không bị tai biến trong quá trình điều trị 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Bu%E1%BB%93n_n%C3%B4n
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MÃ ICD TRONG PHÂN LOẠI RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TIỀN ĐÌNH 

  

ST

T 

MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 H81 Rối loạn chức năng tiền đình  

2 H81.0 Bệnh Meniere  

3 H81.1 Chóng mặt kịch phát lành tính  

4 H81.2 Viêm thần kinh tiền đình  

5 H81.3 Chóng mặt do nguyên nhân ngoại biên khác  

6 H81.4 Chóng mặt  nguồn gốc trung ương  

7 H81.8 Rối loạn khác của chức năng tiền đình  

8 H81.9 Rối loạn chức năng tiền đình, không đặc hiệu  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ĐỘNG KINH (G40) 

 

I. ĐỊNH NGHĨA [2] 

‐ Cơn động kinh là biểu hiện lâm sàng xảy ra do sự phóng điện bất thường, kịch 

phát và quá mức của một nhóm neuron ở não. Biểu hiện trên lâm sàng là các triệu 

chứng xảy ra đột ngột, tạm thời liên quan đến vùng vỏ não bị phóng điện bao gồm 

biến đổi ý thức, vận động, cảm giác, tự động hoặc tâm thần. 

‐ Động kinh là sự tái diễn từ hai cơn động kinh trở lên cách nhau trên 24 giờ, 

không phải do sốt cao và các nguyên nhân cấp tính khác như rối loạn chuyển hóa, 

ngừng thuốc hay ngừng rượu đột ngột gây ra. 

II. NGUYÊN NHÂN [2] 

Các tổn thương thực thể hoặc các rối loạn chuyển hóa của não đều có thể gây 

nên cơn động kinh như: chấn thương sọ não, u não, bệnh lý tai biến mạch máu não, 

nhiềm khuẩn nội sọ: áp xe não, viêm não, viêm màng não, nguyên nhân di truyền.... 

Nguyên nhân động kinh tuỳ theo lứa tuổi: 

- Trẻ sơ sinh: ngạt lúc sinh, chấn thương sản khoa, chảy máu trong sọ, nhiễm 

khuẩn hệ thần kinh trung ương hoặc các nhiễm khuẩn và rối loạn chuyển hoá khác. 

- Trẻ em: động kinh nguyên phát, bại não, nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung 

ương (viêm não, viêm màng não), tổn thương cấu trúc trong sọ, bệnh chuyển hoá, 

ngộ độc (thuốc, chì), bệnh thoái hoá não, bệnh hệ thống, bệnh di truyền, chấn thương. 

- Người lớn: động kinh nguyên phát, chấn thương sọ não, bệnh mạch máu não, 

nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương, bệnh thoái hoá não, bệnh hệ thống,. 

- Người già: Người trên 60 tuổi, động kinh có thể do u não, ung thư di căn não, 

xơ cứng mạch máu não, teo não, đặc biệt cần quan tâm tới thiếu máu não cấp tính. 

III. CHẨN ĐOÁN  [1] [2] 

1. Chẩn đoán xác định 

Dựa vào lâm sàng kết hợp với biến đổi điện não đồ, “không chẩn đoán động 

kinh nếu lâm sàng không có cơn”. 



 
 

 
 

1.1 Lâm sàng 

+ 1.1.1. Phân loại động kinh theo phân loại quốc tế các cơn động kinh (1981) 

a. Cơn cục bộ 

Cơn cục bộ đơn giản (không có rối loạn ý thức) 

+ Với các triệu chứng vận động: cục bộ vận động, cục bộ vận động với hành 

trình jackson, cơn quay mắt quay đầu. 

+ Với các triệu chứng cảm giác hoặc giác quan: rối loạn cảm giác bản thể, ảo 

thị giác, ảo khứu giác, cơn chóng mặt. 

+ Với các dấu hiệu hoặc triệu chứng thần kinh thực vật. 

+ Với các triệu chứng tâm thần: rối loạn các chức năng thần kinh cao cấp, ít 

khi biến đổi ý thức. 

+ Rối loạn trí nhớ, rối loạn cảm xúc... 

Cơn cục bộ phức tạp (có rối loạn ý thức) 

+ Khởi phát cục bộ đơn giản, tiếp theo là cục bộ phức tạp 

+ Khởi phát là rối loạn ý thức: rối loạn ý thức với các biểu hiện tự động 

Cơn cục bộ toàn thể hóa thứ phát: 

+ Cơn cục bộ đơn giản tiến triển sang toàn bộ hóa thứ phát 

+ Cơn cục bộ phức tạp tiến triển sang toàn bộ hóa thứ phát 

+ Cơn cục bộ đơn giản tiến triển sang cơn cục bộ phức tạp rồi toàn bộ hóa thứ 

phát. 

b. Cơn toàn bộ 

- Cơn vắng ý thức: 

Cơn vắng ý thức điển hình: 

+ Rối loạn ý thức đơn thuần  

+ Kèm theo yếu tố giật cơ  

+ Kèm theo yếu tố mất trương lực  

+ Kèm theo yếu tố tăng trương lực  

+ Kèm theo biểu hiện tự động  

+ Kèm theo yếu tố thực vật 



 
 

 
 

Cơn vắng ý thức không điển hình: 

+ Biến đổi trương lực nặng hơn cơn vắng ý thức điển hình 

+ Khởi phát và/ hoặc kết thúc ít đột ngột 

Cơn toàn bộ cơn lớn  

+ Cơn giật cơ  

+ Cơn giật  

+ Cơn co cứng  

+ Cơn co cứng-co giật 

 + Cơn mất trương lực  

+ Cơn chưa phân loại  

+ Trạng thái động kinh 

c. Cơn chưa phân loại 

d. Trạng thái động kinh 

1.2. Cận lâm sàng 

a. Điện não đồ: là công cụ đặc hiệu xác định cơn, loại cơn, vị trí ổ động kinh. 

Điện não đồ có thể ghi trong cơn hoặc ngoài cơn. Tùy theo thể bệnh mà có thể ghi 

điện não đồ chuẩn hoặc điện não đồ liên tục 24 giờ, điện não đồ video... 

b. Xét nghiệm huyết học, sinh hóa, di truyền, thăm dò chức năng, chẩn đoán 

hình ảnh 

Chụp cắt lớp vi tính sọ não, chụp cộng hưởng từ sọ não (MRI sọ não) tìm 

nguyên nhân, theo dõi trong quá trình điều trị. 

Lưu huyết não, điện tim, các trắc nghiệm tâm lý. 

Các xét nghiệm cơ bản khác: huyết học, sinh hoá chức năng gan, thận, chọc 

dịch não tuỷ để tìn nguyên nhân điều trị. 

2. Chẩn đoán thể lâm sàng 

Dựa theo phân loại động kinh theo phân loại quốc tế các cơn động kinh năm 1989 

a. Động kinh và hội chứng cục bộ  

Nguyên phát: 

Động kinh lành tính ở trẻ em có nhọn trung tâm - thái dương. 



 
 

 
 

Động kinh ở trẻ em có kịch phát vùng chẩm. 

Động kinh tiên phát khi đọc. 

Triệu chứng: 

Động kinh cục bộ liên tục tiến triển mạn tính ở trẻ em. 

Hội chứng có đặc điểm là các cơn do các phương thức đặc hiệu thúc đẩy  gây 

ra. 

Các hội chứng khác theo khu trú hoặc nguyên nhân. 

Động kinh thuỳ thái dương  

Động kinh thuỳ trán  

Động kinh thuỳ chẩm  

Động kinh thuỳ đỉnh. 

Căn nguyên ẩn: 

b. Động kinh và hội chứng động kinh toàn bộ  

Nguyên phát (khởi phát liên quan đến tuổi) 

Co giật sơ sinh lành tính gia đình 

Cơ giật sơ sinh lành tính. 

Động kinh giật cơ lành tính tuổi thơ. 

Động kinh cơn vắng ý thức ở trẻ em. 

Động kinh cơn vắng ý thức thiếu niên. 

Động kinh giật cơ thiếu niên 

Động kinh cơn lớn lúc tỉnh giấc 

Động kinh toàn bộ nguyên phát (không nêu ở trên). 

Động kinh với các cơn do các phương thức đặc hiệu thúc đẩy gây ra (động kinh 

do ánh sáng). 

Căn nguyên ẩn và/hoặc triệu chứng: 

Hội chứng West (co thắt gấp trẻ em). 

Hội chứng Lennox - Gastaut 

Động kinh với cơn giật cơ - mất trương lực. 

Động kinh với cơn vắng ý thức giật cơ. 



 
 

 
 

Động kinh triệu chứng: Không có nguyên nhân đặc hiệu, có thể gặp: 

Bệnh não giật cơ sớm. 

Bệnh não động kinh trẻ em sớm. 

Động kinh toàn bộ triệu chứng (không nêu ở trên). 

c. Động kinh và hội chứng không xác định được cục bộ hay toàn bộ: 

Với cơn toàn bộ và cục bộ: 

Cơn động kinh sơ sinh 

Động kinh giật cơ nặng tuổi thơ. 

Động kinh có nhọn - sóng liên tục khi ngủ. 

Động kinh thất ngôn mắc phải (hội chứng Laudau - Kleffner). 

Các động kinh khác không rõ cục bộ hay toàn bộ (không nêu ở trên). 

Không rõ đặc điểm cục bộ hoặc toàn bộ. 

Cơn liên quan đến một trạng thái  

Cơn giật do sốt cao. 

Cơn chỉ xảy ra trong bối cảnh của rối loạn chuyển hoá cấp. 

Cơn đơn độc hoặc động kinh liên tục đơn độc 

3. Chẩn đoán phân biệt 

Cơn co giật phân ly (Hysteria): là rối loạn do căn nguyên tâm lý. Trong cơn 

bệnh nhân co giật, dẫy dụa hoặc cố uốn cong người lên, không mất ý thức, cơn thường 

kéo dài, không định hình, khám thần kinh bình thường, điện não đồ không có bất 

thường. 

Cơn ngất (Syncopa): Bệnh nhân mất ý thức ngắn, không có triệu chứng thần 

kinh, xảy ra do căn nguyên về tim mạch, có thể gặp: ngất do rối loạn nhịp tim: nhịp 

tim đập quá chậm (< 15 lần/phút) hoặc ngừng tim hoàn toàn trong 1 - 2 phút, phân ly 

nhĩ thất hoàn toàn; ngất do kích thích xoang động mạch cảnh hoặc dây thần kinh phế 

vị; ngất do giảm huyết áp tư thế đứng. Điện não đồ bình thường. 

Co giật do hạ canxi máu (tetanie): hay gặp ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ. Biểu hiện 

là co cơ cục bộ hoặc toàn bộ, đặc biệt là co các cơ ở bàn tay tạo tư thế bàn tay sản 

khoa, có dấu hiệu Chvostek và nghiệm pháp gây co thắt cơ ở bàn tay khi garo tay 



 
 

 
 

khoảng 10 - 15 phút. Xét nghiệm máu thấy canxi máu giảm. Điện não đồ không có 

sóng động kinh điển hình. 

Cơn hạ đường huyết: xảy ra lúc đói, chẩn đoán dựa vào định lượng đường 

huyết. 

Cơn migraine, cơn co giật do sốt cao ở trẻ em  

IV. ĐIỀU TRỊ [1], [2], [3] 

1. Nguyên tắc điều trị 

Điều trị căn nguyên: Trong các trường hợp có căn nguyên thì phải điều trị căn 

nguyên nếu có thể, ví dụ các căn nguyên như u não, máu tụ, dị dạng mạch máu não... 

Điều trị triệu chứng 

Chỉ điều trị thuốc kháng động kinh khi đã xác định chắc chắn loại cơn và hội 

chứng động kinh. 

Chọn các thuốc đặc trị cho từng loại cơn theo thứ tự ưu tiên, thường bắt đầu 

bằng đơn trị liệu, dùng liều thấp tăng dần để đạt tới liều tác dụng (cắt được cơn), 

sau đó duy trì liều hàng ngày. Khi sử dụng liều một thuốc đã cao mà không cắt 

được cơn thì phải đổi thuốc, giảm dần dần thuốc cũ, tăng dần thuốc mới không bỏ 

thuốc cũ đột ngột. 

Nếu liệu trình đơn trị liệu không cắt được cơn thì sử dụng đa trị liệu, thường 

là 2 loại, ít khi 3 loại. Nếu đã dùng 3 loại mà vẫn không cắt được cơn thì là cơn 

kháng thuốc, nên tìm hiểu lại chẩn đoán, chọn thuốc sai hay do bệnh nhân bỏ thuốc, 

không tuân thủ điều trị. 

 

Theo dõi diễn biến lâm sàng của bệnh và các tác dụng phụ của thuốc để kịp 

thời điều chỉnh liều lượng thuốc phù hợp với tình trạng của bệnh nhân. Không nên 

kết hợp hai loại thuốc cùng loại với nhau (ví dụ Phenobarbital với Primidon, v.v...). 

Có kế hoạch kiểm tra định kỳ: điện não đồ, xét nghiệm máu, các chức năng 

gan, thận của bệnh nhân. 

Tuỳ theo từng trường hợp, ngoài thuốc bệnh nhân phải có chế độ ăn uống, 

sinh hoạt, lao động, nghỉ ngơi, giải trí thích hợp. 



 
 

 
 

2.  Sơ đồ/phác đồ điều trị cụ thể 

Điều trị bằng thuốc:  

Chọn một hoặc hai hoặc ba thuốc trong số các thuốc sau 

Các thuốc kháng động kinh cổ điển: 

Tên thuốc và tên 

thương mại 

Thời gian 

bán hủy (giờ) 

Liều lượng trẻ em 

(TE), người lớn 

(NL) 

Chỉ định 

Carbamazepin 

(CBZ, Tegretol CR) 

8-19h (TE) 5-

16h (NL) 

TE: 10-30mg/kg NL: 

10-12mg/kg (Uống 1-

2 lần) 

Động kinh cục bộ đơn 

giản hoặc phức tạp 

Phenytoin (PHT, 

Epanutin, Epilantin, 

Phenydan) 

12-22h (TE) 

8-60h (NL) 

TE: 5-7mg/kg NL: 3-

5mg/kg (Uống 3 lần) 

Động kinh cục bộ và 

toàn thể của bất cứ hội 

chứng động kinh nào 

Phenobarbital (PB, 

Luminal, Gardenal) 

21-80h (TE) 

46-130h (NL) 

TE: 4mg/kg NL: 

3mg/kg (Uống 1-2 

lần) 

Động kinh toàn thể, 

cơn cục bộ 

Clonazepam 20 - 60h TE: 0,01-1mg/kg NL: 

1,5-10mg/ngày 

Các loại cơn động 

kinh 

Valproat (Depakin) 20-50h (TE) 

8-16h (NL) 

TE: 30mg/kg NL: 20-

30mgkg (Uống 1-2 

lần) 

Động kinh toàn thể, 

động kinh cục bộ 

Ethosuximid (ESM, 

Suxinitin) 

30h(TE) 50-

60h (NL) 

TE: 4mg/kg NL: 

3mg/kg 

Động kinh cơn vắng 

Các thuốc chống động kinh thế hệ mới: 

Tên thuốc 
Thời gian  

bán hủy (giờ) 

Liều lượng trẻ em (TE), 

người lớn (NL) 
Chỉ định 

Lamotrigin 

(Lamictal) 
29h 

TE: 2-15mg/kg NL: 100-

200mg (Uống chia 2 lần) 

Cơn cục bộ hoặc cơn 

toàn thể 

Gabapentin 

((Neurontin) 
5-9h 

NL: 900 - 3600 mg/ngày 

(Uống chia 3 lần) 

Động kinh cục bộ và 

toàn thể 



 
 

 
 

Oxcarbazepin 

(Trileptal) 
8-13h 

TE: 10-30mg/kg  

NL: 600-2400mg/ngày 

(Uống chia 2 lần) 

TE: 6mg/kg/ngày 

Không dung nạp với 

carbamazepin 

Động kinh cục bộ và 

toàn thể 

Topiramat 

(Topamax) 
18-23h 

NL: bắt đầu 25-50mg 

Sau: 200-400 mg/kg/ngày 

(Uống chia 1-2 lần) 

Động kinh kháng 

thuốc 

Cơn cục bộ 

Levetiracetam 

(Keppra) 

3-6h 
1000-3000mg/ngày Tất cả các loại động 

kinh 

Ngoài ra một số thuốc kháng động kinh đang được nghiên cứu: Logisamon, 

remacemid, pregabalin... 

Điều trị các rối loạn tâm thần, các bệnh cơ thể đồng diễn. 

Thuốc hỗ trợ chức năng gan, thuốc tăng cường nhận thức, … 

Dinh dưỡng: Bổ sung dinh dưỡng, vitamin và yếu tố vi lượng, chế độ ăn, 

nuôi dưỡng đường tĩnh mạch. 

* Điều trị phẫu thuật  

Chỉ định: 

Động kinh kháng thuốc 

 Động kinh cục bộ ổ khu trú nhỏ  

Động kinh cục bộ toàn thể hóa 

* Đối với phụ nữ có thai và cho con bú 

Vì thuốc kháng động kinh có thể gây dị tật thai nhi và bài tiết qua sữa mẹ 

nên phải thận trọng khi sử dụng các thuốc kháng động kinh cho phụ nữ có thai và 

cho con bú. 

3.Chế độ chăm sóc dinh dưỡng: 

- Chế độ chăm sóc cấp IIB, IIIB. 

4. Chỉ tiêu theo dõi, đánh giá trong quá trình điều trị: 

- Tiến triển lâm sàng. 

- Tác dụng phụ của thuốc. 



 
 

 
 

- Tai biến trong quá trình điều trị 

5. Tiêu chuẩn ra viện: 

- Tiến triển lâm sàng tốt, bệnh nhân không xuất hiện cơn giật. 

- Không bị tác dụng phụ của thuốc. 

- Không bị tai biến trong quá trình điều trị. 

V. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG 

Động kinh là bệnh mạn tính, tuy nhiên nếu được phát hiện và điều trị đúng 

chuyên khoa thì bệnh nhân có tiên lượng tốt: 

Khoảng 60% bệnh nhân điều trị ban đầu hoàn toàn có hiệu quả cắt được cơn, 

40% số bệnh nhân còn lại vẫn còn cơn co giật, cần có các biện pháp điều trị thay thế. 

Có thể ngừng thuốc khi: cắt cơn được từ 2,5-5 năm kể từ cơn cuối cùng. Khi 

ngừng thuốc một số bệnh nhân tái phát cơn thì phải điều trị lại, có thể phải uống thuốc 

suốt đời. 

Có thể gặp những biến chứng hoặc tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt khi bệnh 

nhân lên cơn co giật, động kinh do suy giảm ý thức trong các cơn động kinh, mất khả 

năng của các động tác hữu ý. Đặc biệt khi cơn kéo dài có thể làm tổn thương não, 

khiến não thiếu oxy, tắc nghẽn đường thở, kèm theo là những biến đổi tâm lý mặc 

cảm, tự ti khi mang bệnh. 

VI. PHÒNG BỆNH 

Không có biện pháp phòng bệnh đặc hiệu 

Phụ nữ mang thai khám thai định kì, phòng ngừa chấn thương hay tổn thương 

não của trẻ khi sinh và khi trẻ lớn 

Tiêm phòng để tránh các bệnh tổn thương não: viêm não Nhật Bản B.... 

Khi được chẩn đoán và điều trị người bệnh phải tuân thủ điều trị, không dừng 

đột ngột để tránh nguy cơ tái phát. 

  



 
 

 
 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

1. Tiêu chuẩn nhập viện: 

Bệnh nhân có 1 trong các biểu hiện sau: 

➢ Cơn toàn bộ (Cơn lớn hoặc cơn vắng ý thức): 

+ Cơn giật cơ  

+ Cơn co giật  

+ Cơn co cứng  

+ Cơn co cứng-co giật 

 + Cơn mất trương lực  

+ Rối loạn ý thức đơn thuần có thể kèm theo một trong các yếu tố sau: giật cơ, 

mất trương lực, tăng trương lực, biểu hiện tự động, yếu tố thực vật. 

➢ Cơn cục bộ: 

− Cơn cục bộ đơn giản (không có rối loạn ý thức): 

+ Với các triệu chứng vận động: cục bộ vận động, cục bộ vận động với hành 

trình jackson, cơn quay mắt quay đầu. 

+ Với các triệu chứng cảm giác hoặc giác quan: rối loạn cảm giác bản thể, ảo 

thị giác, ảo khứu giác, cơn chóng mặt. 

+ Với các dấu hiệu hoặc triệu chứng thần kinh thực vật. 

+ Với các triệu chứng tâm thần: rối loạn các chức năng thần kinh cao cấp, ít 

khi biến đổi ý thức. 

+ Rối loạn trí nhớ, rối loạn cảm xúc... 

Cơn cục bộ phức tạp (có rối loạn ý thức) 

+ Khởi phát cục bộ đơn giản, tiếp theo là cục bộ phức tạp 

+ Khởi phát là rối loạn ý thức: rối loạn ý thức với các biểu hiện tự động 

− Cơn cục bộ toàn thể hóa thứ phát: 

+ Cơn cục bộ đơn giản tiến triển sang toàn bộ hóa thứ phát 

+ Cơn cục bộ phức tạp tiến triển sang toàn bộ hóa thứ phát 

+ Cơn cục bộ đơn giản tiến triển sang cơn cục bộ phức tạp rồi toàn bộ hóa thứ 

phát. 



 
 

 
 

2. Tiêu chuẩn ra viện: 

- Tiến triển lâm sàng tốt, bệnh nhân không xuất hiện cơn giật. 

- Không bị tác dụng phụ của thuốc. 

- Không bị tai biến trong quá trình điều trị. 
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         MÃ ICD TRONG PHÂN LOẠI ĐỘNG KINH 

 STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 G.40 Động kinh  

2 G.40.0 Động kinh cục bộ vô căn  

3 G.40.1 
Động kinh cục bộ triệu chứng với cơn cục 

bộ đơn giản. 

 

4 G.40.2 
Động kinh cục bộ triệu chứng với cơn cục 

bộ phức tạp. 

 

5 G.40.3 Động kinh toàn thể vô căn  

6 G.40.4 Động kinh toàn thể khác.  

7 G.40.5 Những hội chứng động kinh đặc biệt   

8 G.40.6 Những cơn lớn không biệt định.  

9 G.40.7 Những cơn nhỏ không biệt định.  

10 G40.8 Động kinh khác   

11 G40.9 Động kinh không biệt định   

12 G41 Trạng thái động kinh  

 

  



 
 

 
 

 

BỆNH PARKINSON 

 

 

I. KHÁI NIỆM [1] 

Bệnh Parkinson được James Parkinson mô tả đầu tiên năm 1917, được gọi là 

“liệt rung”. Là một rối loạn thần kinh tiến triển chậm do thoái hoá neuron chất đen, 

gây thiếu hụt chất dẫn truyền thần kinh dopamine. Là nguyên nhân chiếm ưu thế trong 

nhóm lớn là hội chứng Parkinson. Tuổi khởi phát trung bình là 60 tuổi. Khởi phát 

sớm trước 40 tuổi chiếm 5-10% bệnh nhân bệnh Parkinson. 

II. NGUYÊN NHÂN [3] 

Marsden và J. Jankovic chia hội chứng Parkinson thành bốn nhóm lớn:  

- Hội chứng Parkinson nguyên phát: bệnh Parkinson, bệnh Parkinson thiếu 

niên. 

- Hội chứng Parkinson - plus: liệt trên nhân tiến triển, thoái hóa vỏ não- hạch 

nền, teo đa hệ thống,… 

- Hội chứng Parkinson di truyền: bệnh tiểu thể Levy lan tỏa, bệnh 

Huntingson,bệnh Wilson,… 

- Hội chứng Parkinson mắc phải (thứ phát): do nhiễm khuẩn, thuốc an thần, 

nhiễm độc, chấn thương và do mạch máu, các nguyên nhân khác( suy giáp, não úng 

thủy áp lực bình thường,…) 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng cuae bệnh Parkinson  

Bốn triệu chứng chính: run, đơ cứng cơ, bất động và rối loạn phản xạ tư thế. 

Khởi đầu,các triệu chứng thường nhẹ và tiến triển từ từ: 

- Run: tần số 4-7 Hz, xuất hiện sớm 1 bên, thường khởi đầu ở ngón cái và 

ngón trỏ (run kiểu vấn thuốc), theo thời gian lan xuống chân, qua bên đối diện. Trường 

hợp nặng run cả môi, lưỡi, cằm. run xuất hiện rõ khi nghỉ, giảm khi vận động chủ ý 



 
 

 
 

hay khi duy trì tư thế. Mất khi ngủ, tăng khi stress, lo lắng. Là triệu chứng dễ nhật 

biết và ít gây tàn phế nhất. 

- Đơ cứng cơ: là hiện tượng kháng lại với cử động thụ động, xảy ra ở cơ gập 

và cơ duỗi, thường xuyên và đồng nhất trong suốt toàn bộ cử động. Co cứng cơ 

thường xuyên khiến bệnh nhân cảm thấy nhức hay cứng, mỏi, yếu. 

- Bất động, giảm động, chậm vận động: Vẻ mặt bất động như mặt nạ, ít biểu 

lộ cảm xúc, ít chớp mắt. Chữ viết nhỏ dần, giọng nói nhỏ. Vận động chậm chạp và 

giảm vận động. 

- Rối loạn phản xạ tư thế (mất ổn định tư thế):là triệu chứng trễ, gây tàn 

phế. Bệnh nhân có tư thế nghiêng đầu và lưng ra trước, vai cong, gập nhẹ khớp háng, 

gối, khuỷu tay, áp cánh tay và gập đùi. Khi bắt đầu đi bộ, 2 chân như dán trên mặt 

đất, bước ngắn chậm, chúi người ra trước, kế đó bước nhanh, có thể đột ngột cứng 

lại, khi đang đi không ngừng lại được ngay hay xoay về 1 bên theo ý muốn. Các triệu 

chứng khác: trầm cảm, sa sút tâm thần, rối loạn thực vật, tăng tiết tuyến bã nhờn, 

viêm tuyến bã nhờn. 

2. Các tiêu chuẩn chẩn đoán [5] 

Tiêu chuẩn lâm sàng được chấp nhận rộng rãi nhất hiện nay để chẩn đoán 

bệnh Parkinson là tiêu chuẩn của Ngân hàng não bệnh Parkinson Anh quốc (UK PDS 

Brain Bank Criteria). 

Tiêu chuẩn của Ngân hàng não bệnh Parkinson Anh quốc (UK PDS Brain 

Bank Criteria): 

Bước 1. Chẩn đoán hội chứng Parkinson 

Chậm vận động kèm ít nhất 1 trong các triệu chứng sau: 

• Đơ cứng cơ 

• Run khi nghỉ (4-6Hz) 

• Mất ổn định tư thế không lien quan rối loạn chức năng thị giác, tiểu não, tiền 

đình hay cảm giác sâu. 

Bước 2. Các tiêu chuẩn loại trừ bệnh Parkinson. 

Tiền sử: 



 
 

 
 

• Đột quỵ tái diễn với diễn tiến kiểu bậc thang 

• Chấn thương đầu tái diễn 

• Dùng thuốc làm giảm dopamine hay thuốc chống loạn thần 

• Viêm não và/hay các cơn oculogyric mà không do dùng thuốc 

• Có hơn 1 người thân trong gia đình mắc bệnh tương tự 

• Thoái lui kéo dài 

• Không đáp ứng với liều cao levodopa (đã loại trừ do kém hấp thu) 

• Triệu chứng chỉ ở 1 bên sau khởi phát bệnh 3 năm 

• Các triệu chứng thần kinh khác: liệt vận nhãn trên nhân, dấu hiệu tiểu não, 

rối loạn thần kinh tự trị nặng sớm, dấu Babinski, sa sút trí tuệ nặng sớm kèm rối loạn 

ngôn ngữ, trí nhớ hay thực hành động tác 

• Tiếp xúc chất gây độc thần kinh 

• Hiện diện u não hay não úng thủy thông thường trên khảo sát hình ảnh thần 

kinh 

Bước 3. Các tiêu chuẩn hỗ trợ bệnh Parkinson. 

Có ít nhất 3 trong các đặc điểm sau để chẩn đoán xác định bệnh Parkinson: 

• Khởi phát 1 bên 

• Run khi nghỉ 

• Có tính tiến triển 

• Triệu chứng bất đối xứng kéo dài với bên khởi phát triệu chứng bị nặng hơn 

• Đáp ứng tốt với levodopa 

• Múa giật nặng do levodopa 

• Đáp ứng với levodopa trong hơn 5 năm 

• Diễn tiến lâm sàng trên 10 năm 

3. THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ ĐỘ NẶNG BỆNH PARKINSON THEO HOEHN 

VÀ YAHR [1] 

• Giai đoạn 1: triệu chứng 1 bên. 

• Giai đoạn 2: triệu chứng 2 bên, còn phản xạ tư thế. 



 
 

 
 

• Giai đoạn 3: triệu chứng 2 bên, rối loạn phản xạ tư thế nhưng còn khả năng 

di chuyển độc lập. 

• Giai đoạn 4: triệu chứng trầm trọng đòi hỏi sự giúp đỡ. 

• Giai đoạn 5: giai đoạn cuối, nằm tại giường hay di chuyển trên xe lăn 

3. CẬN LÂM SÀNG [3] 

1. Để chẩn đoán xác định: hiện nay chưa có xét nghiệm nào để chẩn đoán xác 

định. 

2. Để phục vụ điều trị: cần thực hiện các xét nghiệm để chẩn đoán nguyên 

nhân, chẩn đoán phân biệt: 

- Xét nghiệm cơ bản: CTM, sinh hóa máu (Glucose, ĐGĐ, ure, cre, chol, tri, 

HDL. 

LDL,GOT,GPT,CK,CKMB…)sinh hóa nước tiểu, chụp tim phổi, điện tâm 

đồ,siêu âm OB ,SÂ tim 

- Dịch não tủy: giúp chẩn đoán phân biệt Parkinson với các nguyên nhân khác 

nhau. 

- Chụp CLVT: có thể thấy hình ảnh teo não, vôi hóa não, giãn các não thất. 

- Chụp CHT: có thể thấy hình ảnh teo não liềm đen. Giúp chẩn đoán các 

nguyên nhân. 

* Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm các 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. 

IV. ĐIỀU TRỊ PARKINSON [4] 

1. Nguyên tắc điều trị 

Có một số nguyên tắc trong điều trị bệnh Parkinson. 

- Dùng đơn trị liệu với liều thấp tăng dần, duy trì ở liều tác dụng và dùng liều 

nhỏ, chia nhiều lần trong ngày (trừ các thuốc có thời gian bán hủy dài). 

- Phối hợp các biện pháp dùng thuốc theo cơ chế bệnh sinh với bảo vệ tế bào 

thần kinh và phục hồi chức năng. 



 
 

 
 

- Nên sử dụng các nhóm thuốc ức chế cholinergic, đồng vận với dopamin, ức 

chế quá trình dị hóa dopamin, thuốc bảo vệ thần kinh… cho những bệnh nhân ở gian 

đoạn sớm, tuổi dưới 60. 

- Trì hoãn levodopa càng lâu càng tốt, chỉ sử dụng trong các trường hợp: bệnh 

nhân cao tuổi và/hoặc có suy giảm nhận thức, hoặc trong các trường hợp trẻ tuổi 

nhưng ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, công việc. 

- Điều trị ngoại khoa chỉ sử dụng khi bệnh nhân không còn đáp ứng với các 

phương pháp bảo tồn. 

2. Điều trị cụ thể 

* Điều trị bảo tồn.  

Các phương pháp điều trị nội khoa phải đạt được các mục đích: 

- Điều trị cơ chế bênh sinh nhằm phục hồi lượng dopamin bị giảm sút, từ đó 

điều chỉnh các hoạt động bất thường của hệ vận động. 

- Bảo vệ tế bào thần kinh, giảm bớt càc mức độ thoái hóa tế bào thần kinh. 

- Điều trị triệu chứng nhằm giảm bớt các triệu chứng kèm theo và phục hồi 

chức năng thần kinh. 

2.1. Các nhóm thuốc điều trị Parkinson 

+ 2.1.1. Nhóm ức chế hệ cholinergic 

- Chỉ định của nhóm kháng cholin.  

+ Hội chứng Parkinson do thuốc an thần kinh. 

+ Bệnh Parkinson ở giai đoạn sớm. 

+ Phối hợp với các thuốc khác ở giai đoạn muộn, bệnh Parkinson tiến triển. 

- Cách sử dụng: 

+ Khởi đầu bằng liều thấp, tăng dần tới liều tác dụng. 

+ Không dừng đột ngột. 

+ Khi phối hợp với các thuốc khác phải giảm liều thuốc kháng cholin. 

+ 2.1.2. Nhóm thuốc tác động đồng vận với dopamin 

Nguyên tắc: 



 
 

 
 

- Dùng liều thấp chia làm 2-3 lần trong ngày, tăng dần tới liều tác dụng (hoặc 

tới liều có tác dụng phụ), sau đó duy trì liều. 

- Dùng đơn trị liệu cho những trường hợp mới mắc (giai đoạn 1 - 3). 

- Dùng phối hợp với các thuốc khác (kháng cholin, L- dopa…) ở giai đoạn 

nặng hoặc bệnh Parkinson tiến triển. 

+ 2.1.3. Các thuốc thay thế dopamin (levodopa) 

- Chỉ định: L-dopa được chỉ định cho tất cả các trường hợp mắc bệnh 

Parkinson (trừ trường hợp dị ứng với các thành phần của thuốc) . 

- Liều dùng L-dopa: 

+ Sử dụng L-dopa cũng như các chất đồng vận dopamin nên dùng liều thấp, 

tăng dần tới liều tác dụng và duy trì ở liều hiệu quả. 

+ Nếu dùng L-dopa đơn thuần có thể khởi đầu 0,5 g đến 1g hoặc 2g/ngày, liều 

hiệu lực có thể từ 2g đến 8g/ngày chia làm nhiều lần vào bữa ăn. 

+ Nếu phối hợp với chất ức chế men khử carboxyl thì dùng liều thấp hơn (0,4g 

đến 2g/ngày). Khi muốn chuyển từ dạng đơn thuần sang dạng phổi hợp phải chờ ít 

nhất 8 giờ sau liều L-dopa cuối cùng. 

+ Muốn chuyển từ dạng thông thường sang dạng tác dụng chậm (LP, CR) cần 

phải có 10% đến 30% lượng thông thường để đạt hiệu quả (vì dạng chậm có tính khả 

dụng kém hơn). 

2.2. Các thuốc điều trị triệu chứng [5] 

- Té ngã: 

• Xác định nguyên nhân (tụt huyết áp tư thế, đông cứng, mất phản xạ tư thế) 

• Tối ưu hóa việc điều trị dopaminergic 

• Điều trị tụt huyết áp tư thế (Flurinef, Midodrine) 

• Vật lý trị liệu và các dụng cụ hỗ trợ đi lại 

- Ảo giác: 

• Thường là hậu quả của ngộ độc điều trị, trước tiên phải giảm liều thuốc 

(thuốc kháng cholinergic, thuốc đồng vận dopamin, kế đến là l-dopa) 



 
 

 
 

• Hầu hết các thuốc chống loạn thần sẽ làm các triệu chứng Parkinson xấu đi 

và do đó cần tránh sử dụng. 

• Clozapine hiệu quả trong kiểm soát ảo giác mà không làm xấu đi chức năng 

vận động, Có thể bắt đầu với liều 12.5 mg vào buổi tối và tăng chậm. Hầu hết bệnh 

nhân cần khoảng 50 mg/ngày. 

- Rối loạn giấc ngủ: 

Thường gặp rối loạn giấc ngủ trong bệnh Parkinson. Nguyên nhân gây mất 

ngủ có thể là do tình trạng cứng đơ khó xoay trở, run nặng, trầm cảm, ngủ ngày nhiều, 

hoặc do tác dụng phụ của levodopa. Điều trị chứng rối loạn giấc ngủ phụ thuộc vào 

nguyên nhân và tình trạng bệnh. 

- Trầm cảm: 

Rất thường gặp trong bệnh Parkinson. Cần chú ý khai thác triệu chứng và điều 

trị 

• Citalopram ( xuất độ tác dụng phụ thấp, tác động nhanh, liều 20 mg/ngày). 

• Ở những bệnh nhân trẻ mất ngủ, dùng chống trầm cảm ba vòng như 

Nortriptylme hoặc Amitriptyline. 

- Táo bón và vấn đề tiết niệu: 

• Chứng táo bón là vấn đề thường gặp; chế độ ăn nhiều chất xơ, uống nhiều 

nước, tập luyện thường xuyên, các chất nhuận trường tự nhiên có thể có hiệu quả. 

Các thuốc chống cholinergic có thể làm nặng thêm rối loạn này 

• Tiểu thường xuyên và tiểu gấp là các biểu hiện thường gặp; dùng 

Oxybutynin hoặc Tolterodine. 

- Sa sút trí tuệ: [2] 

• Giảm bớt thuốc điều trị (đặc biệt là thuốc kháng cholinergic và selegiline). 

Thường tốt nhất là đơn trị liệu L-dopa. Các thuốc ức chế men 

cholinesterase(donezepil, galantamine, rivastigmin) có hiệu quả trên triệu chứng hành 

vi ở những bệnh nhân này và giúp cải thiện, mặc dù khiêm tốn, chức năng nhận thức 

của người bệnh. 



 
 

 
 

- Các vấn đề khác như chóng mặt, chảy nước dãi, nuốt khó, nói khó cũng 

thường gặp trong bệnh Parkinson nhất là giai đoạn tàn phế. 

- Co cứng cơ Mydocam 50mg uống ngày 4 viên chia 2 lần. 

3. Điều trị phẫu thuật( chưa được thực hiện tại bệnh viện) 

 Không chữa khỏi bệnh, chỉ áp dụng khi điều trị nội khoa thất bại. Điều 

kiện là bệnh nhân không có sa sút trí tuệ rõ. 

- Phẫu thuật định vị mở bèo nhạt và phẫu thuật mở đồi thị 

- Phẫu thuật bằng tia gamma 

- Kích thích não sâu(DBS). 

- Cấy ghép tế  bào, sử dụng tế bào gốc để thay thế tế bào liềm đen bị thoái 

hóa (còn đang trong quá trình nghiên cứu). 

4. Điều trị bằng phương pháp không dùng thuốc như phục hồi chức năng, chế 

độ ăn… 

V. TIẾN TRIỂN, TIÊN LƯỢNG [4] 

- Là bệnh thoái hóa tiến triển, xu hướng nặng dần, sau khoảng 10 năm bệnh 

sẽ 

nặng và đáp ứng kém với các biện pháp điều trị. 

- Theo các tác giả tỷ lệ tử vong do parkinson cao gấp 3 lần so với tỷ lệ tử vong 

chung. Nguyên nhân tử vong thường do suy kiệt, bội nhiễm. 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Giáo dục sức khỏe, lối sống 

- Điều trị tích cực các yếu tố nguy cơ 

- Chế độ luyện tập, phục hồi chức năng 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Bệnh nhân chẩn đoán Parkinson nhưng chưa điều trị 

- Bệnh nhân điều trị song bệnh không cải thiện hoặc tiến triển nặng lên 

- Xuất hiện các biến chứng như :loạn động,viêm phổi, loạn thần… 

- Tìm nguyên nhân 
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MÃ ICD DÙNG TRONG PARKINSON 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI 

CHÚ 

1 G20 Bệnh Parkinson 
 

2 G21 Hội chứng Parkinson thứ phát 
 

3 G21.0 Hội chứng an thần kinh ác tính 
 

4 G21.1 Hội chứng Parkinson thứ phát khác do thuốc 
 

5 G21.2 
Hội chứng Parkinson thứ phát do tác nhân bên 

ngoài khác 

 

6 G21.3 Hội chứng Parkinson sau viêm não 
 

7 G21.4 Hội chứng Parkinson do bệnh mạch máu 
 

8 G21.8 Hội chứng Parkinson thứ phát khác 
 

9 G21.9 Hội chứng Parkinson thứ phát, không đặc hiệu 
 

10 G22 Hội chứng Parkinson trong bệnh phân loại nơi khác 
 



 
 

 
 

11 G22* Hội chứng Parkinson trong bệnh phân loại nơi khác 
 

 

  



 
 

 
 

 

Phần : PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA HUYẾT HỌC LÂM SÀNG 

 

THALASSEMIA 

 

I. KHÁI NIỆM  

Thalassemia là một bệnh máu di truyền trên nhiễm sắc thể thường do bất thường 

trong việc tổng hợp phân tử globin – chất chứa trong các hồng cầu. 

II. NGUYÊN NHÂN  

Huyết sắc tố (Hemoglobin –Hb) là thành phần cơ bản của hồng cầu, được cấu 

thành bởi hai loại chuỗi globin là alpha globin và không alpha globin. Người trưởng 

thành bình thường Hb là sự kết hợp của 2 chuỗi alpha globin và 2 chuỗi beta globin. 

Bệnh do đột biến gen tổng hợp chuỗi globin dẫn đến giảm hoặc mất tổng hợp 

chuỗi globin được gọi là Thalassemia 

Tên gọi: 

α Thalassemia: Do thiếu hoặc không có chuỗi α globin 

β Thalassemia: Do thiếu hoặc không có chuỗi β globin 

 Bệnh cũng có thể do gen globin đột biến để tạo ra một chuỗi globin có cấu trúc 

khác gọi là bệnh huyết sắc tố bất thường. Thalassemia và bệnh huyết sắc tố bất thường 

có thể phối hợp với nhau làm mức độ bệnh nặng hơn như β Thalassemia phối hợp với 

bệnh huyết sắc tố E rất phổ biến ở Việt Nam. 

Gen quy định tổng hợp chuỗi alpha globin nằm trên NST 16, mỗi NST có gen 

α1 và gen α2. Gen quy định tổng hợp chuỗi không alpha nằm trên NST 11, mỗi NST 

có một gen. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán  

1.1. Lâm sàng  

 Thalassemia là bệnh mạn tính, các triệu chứng xuất hiện từ từ, kéo dài liên tục 

suốt cuộc đời người bệnh. Các hội chứng và triệu chứng thường gặp sau: 



 
 

 
 

-  Hội chứng thiếu máu mạn tính: 

+ Mệt mỏi, chóng mặt, chậm lớn (trẻ nhỏ) 

+ Khó thở khi gắng sức, nhịp tim nhanh 

+ Da xanh, niêm mạc nhợt.... 

-  Hội chứng tan máu mạn tính: 

+ Da, củng mạc mắt vàng, nước tiểu xẫm màu 

+ Lách to, có thể gan to 

-  Tăng sinh tủy xương tạo máu phản ứng: phì đại các xương dẹt làm biến 

dạng đầu, mặt như trán dô, mũi tẹt, bướu chẩm… 

- Quá tải sắt: 

+ Da xạm đen, da khô 

+ Tổn thương các tổ chức do quá tải sắt: suy tuyến nội tiết như suy tuyến 

yên làm chậm phát triển thể chất, suy tuyến sinh dục làm dậy thì muộn, mãn kinh 

sớm… suy tim, xơ gan, suy gan, loãng xương, loét chân tay vô khuẩn. 

-  Do tạo máu quá mức ở xương cột sống (sinh máu ngoài tủy): gây liệt hai  

chi dưới ở nhiều mức độ và có rối loạn đại tiểu tiện  

Thời gian xuất hiện: với thể nặng trẻ có biểu hiện sớm khi vài tháng tuổi, các 

mức độ nhẹ hơn thì thời gian xuất hiện các triệu chứng nhẹ hơn, 

1.2. Xét nghiệm 

1.2.1. Xét nghiệm chẩn đoán  

a. Huyết học 

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: Số lượng hồng cầu giảm, số lượng huyết 

sắc tố giảm, MCV, MCH và MCHC thấp (thể hiện một thiếu máu nhược sắc thể tích 

hồng cầu nhỏ). 

- Huyết đồ: số lượng hồng cầu bình thường hoặc tăng, hồng cầu nhỏ, nhược sắc, 

hình thai đa dạng, có gặp hồng cầu non; số lượng bạch cầu và tiểu cầu bình thường 

hoặc tăng. 

- Hồng cầu lưới: máu ngoại vi tăng. 

-  Hồng cầu nhiễm sắt: tăng 



 
 

 
 

- Sức bền hồng cầu: giảm 

- Test DICP: dương tính khi có huyết sắc tố E  

- Tủy đồ: tủy tăng sinh lành tính đặc biệt dòng hồng cầu 

- Điện di huyết sắc tố: Xuất hiện huyết sắc tố bất thường, cụ thể theo phân loại 

sau:  

α- Thalassemia  

Thể tổn thương cả 4 gen α: Huyết sắc tố chủ yếu là Hb Bart’s, thường chết trong 

thời kỳ bào thai. 

Thể huyết sắc tố H: Do tổn thương cả 3 gen α. Có cả HST H và A1. 

Thể nhẹ chỉ tổn thương 1 gen, hầu như không có triệu chứng, chỉ tình cờ phát 

hiện. 

β- thalassemia  

 Thể dị hợp tử: 

Chỉ thiếu hụt 1 gen β  

Huyết sắc tố thường không dưới 90g/l 

Điện di HST thường giảm HST A1 và tắng HST A2 > 3.5% 

 Thể đồng hợp tử: 

Thiếu hụt cả 2 gen β 

Bệnh biểu hiện từ rất sớm và tháng sau khi sinh, thiếu máu nặng 

Điện di HST: Tăng HST F và A2, HST A1 vết hoặc không có 

Các thể khác 

 β/б Thalassemi: Mất đồng thời gen ᵹ và gen б. Thể hiện bệnh gần giống với ᵹ 

Thalassemi nhưng nhẹ hơn. 

  Beta thalassemi – HbE: Thiếu hụt một gen β và đột biến điểm gen β còn lại, 

biểu hiện bệnh như β thalassemi  

Huyết sắc tố Lepore: Do hiện tượng pha trộn gen β và gen β. Thể dị hợp từ biểu 

hiện bệnh như β Thalassemi thể nhẹ còn thể đồng hợp từ giống β Thalassemi thể nặng 

nhưng khác biệt là xuất hiện HST Lepore trên điện di. 



 
 

 
 

- Xác định đôt biến gen globin: bằng kỹ thuật PCR, giải trình tự gen globin là 

phương pháp xác định các đột biến gen globin. 

b. Hóa sinh 

- Bilirubin toàn phần tăng, chủ yếu tăng gián tiếp 

- Ferritin tăng, sắt huyết thanh tăng, trasferin bình thường hoặc giảm, độ bão hòa 

trasferin tăng… 

- LDH, acid uric có thể tăng 

- Có thể các chỉ số hormon thay đổi: tuyến yên (LH, GH, ACTH, FSH, ADH…), 

tuyến sinh dục (FSH, Estradiol, progesterol, prolactin, testoterol…), tuyến giáp (T3, 

T4, FT3, FT4, TSH), tuyến cận giáp (PTH, calcitonin), tụy nội tiết (Insulin, peptid C) 

- Có thể thay đổi các chỉ số: Glucose, GOT, GPT, Ure, creatinin, Protein, 

Albumin, Vitamin B12, acid folic, HbA1C…  

c. Chẩn đoán hình ảnh  

- XQ tim phổi: bóng tim to 

- XQ xương sọ: Có hình bờ bàn chải ở xương sọ (β Thalassemi thể nặng) hoặc 

loãng xương. 

- Xương sườn, xương chi: có hiện tượng loãng xương lan tỏa 

- Siêu âm ổ bụng: Gan to, lách to, có thể có sỏi mật, bùn mật 

- Siêu âm tinh hoàn, buồng trứng, tử cung 

- Siêu âm tim 

- Điện tâm đồ 

- Chụp cộng hưởng từ gan, tim để đánh giá mức độ ứ sắt ở gan, tim 

- Đo mật độ xương đánh giá tình trạng loãng xương 

d. Những xét nghiệm để phòng ngừa và phát hiện biến chứng:  

- Định nhóm máu hệ ABO, Rh, Mia trước khi truyền máu lần đầu để lựa chọn 

những đơn vị máu phù hợp nhóm máu người bệnh sẽ hạn chế được kháng thể bất 

thường sau này. 

- Test Coomb trực tiếp, gián tiếp. 

- Sàng lọc kháng thể bất thường trước mỗi lần truyền máu 



 
 

 
 

- Định danh kháng thể bất thường (khi sàng lọc kháng thể bất thường dương 

tính) 

- Xét nghiệm đông máu huyết tương: PT, APTT, Fibrinogen 

- Xét nghiệm một số yếu tố đông máu: D-Dimer, protein C, Protein S, AT III, 

yếu tố II, V, VII, X, D-Dimer…(tùy theo tình trạng lâm sàng của người bệnh mà có 

những chỉ định cụ thể). 

- Các xét nghiệm hóa sinh: Glucose, HbA1C, GOT, GPT, T3, T4, TSH…. 

1.2.2. Xét nghiệm theo dõi điều trị 

+ Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: 1 tháng/ lần với bệnh nhân ngoại trú, xét 

nghiệm sau mỗi lần truyền máu đối với bệnh nhân nội trú. 

+ Feritin, sắt huyết thanh hàng tháng  

+ Sàng lọc kháng thể bất thường, nghiệm pháp Coomb TT-GT: hàng tháng 

+ Chức năng gan thận, điện giải đồ, uric, LDH hàng tháng 

+ Xét nghiệm đông máu huyết tương: PT, APTT, Fibrinogen hàng tháng 

+ Các Hormon nếu nghi ngờ ứ sắt ở các cơ quan nội tiết tương ứng 

+ Siêu âm ổ bụng 

+ X- quang, CT scanner đánh giá khối sinh máu ngoài tủy 

+ Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm cho người bệnh khi 

có diễn biến bất thường hoặc khi 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. 

1.3. Chẩn đoán xác định                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.3.1. Chẩn đoán người mang gel bệnh 

- Lâm sàng: Không có các hội chứng (thiếu máu, hoàng đản…), biểu hiện như 

người bình thường. 

- Xét nghiệm:  

 + Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: số lượng hồng cầu bình thường hoặc 

tăng, Hb bình thường hoặc giảm nhẹ, hồng cầu nhỏ nhược sắc 

 + Test DCIP: dương tính trong bệnh huyết sắc tố E 



 
 

 
 

 + Bilirubin bình thường. Ferritin huyết thanh bình thường hoặc tăng 

 + Sức bền thẩm thấu hồng cầu tăng 

 + Điện di thành phần huyết sắc tố: có bất thường huyết sắc tố 

 + Và/hoặc xác định có đột biến gen globin 

1.3.2. Chẩn đoán người bệnh 

- Tiền sử gia đình đã có người bị bệnh Thalassemia  

- Lâm sàng: có các biểu hiện của các hội chứng (thiếu máu, hoàng đảm…) tùy 

vào mức độ bệnh. 

- Xét nghiệm:  

+ Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: huyết sắc tố giảm, hồng cầu nhỏ nhược 

sắc, có hồng cầu bia bắn, giọt nước có thể có hồng cầu non. 

 + Test DCIP: dương tính trong bệnh huyết sắc tố E 

 + Bilirubin toàn phần tăng, tăng bilirubin gián tiếp. Ferritin, sắt huyết thanh 

tăng 

 + Sức bền thẩm thấu hồng cầu tăng 

 + Điện di thành phần huyết sắc tố: có bất thường huyết sắc tố 

 + Và hoặc xác định có đột biến gen globin 

 - Siêu âm ổ bụng: lách to… 

2. Chẩn đoán thể bệnh  

2.1. Alpha Thalassemia 

- Xét nghiệm điện di thành phần huyết sắc tố có Hb Bart’s và hoặc HbH; 

- Và hoặc xét nghiệm DNA: có đột biến gen alpha globin như: ---SEA, ---THAL, --

FIL…  

2.2. Beta Thalassemia 

- Xét nghiệm thành phần huyết sắc tố có Hb A2 tăng hoặc HbF tăng; 

- Và hoặc xét nghiệm DNA: có đột biến gen beta globin như CD17; CD 41/42; 

CD71/72; CD95… 

2.3. Bệnh huyết sắc tố bất thường 

- Bệnh huyết sắc tố bất thường (chuỗi alpha globin) khi: 



 
 

 
 

+ Xét nghiệm thành phần huyết sắc tố có Hb Constant Spring (HbCs) hay Hb 

Quong Sze (HbQs), … 

+ Và hoặc xét nghiệm DNA: có đột biến điểm trên gen alpha globin như: 

condon 427(T>C); Condon 377 (T>C); Condon 142… 

- Bệnh huyết sắc tố bất thường (chuỗi beta globin) khi: 

+ Xét nghiệm thành phần huyết sắc tố có HbS (hồng cầu hình liềm) hay HbE, 

HbC, … 

+ Và hoặc xét nghiệm DNA: có đột biến trên gen beta globin như: đột biến 

codon 26(G>A) tạo HbE; codon 6 (A>T) tạo HbS; codon 6 (G>A) tạo HbC… 

- Phối hợp Thalassemia với bệnh huyết sắc tố bất thường: Khi xét nghiệm có cả 

các đặc điểm của Thalassemia và bệnh huyết sắc tố. Ở Việt Nam thường gặp là beta 

và alpha thalassemia phối hợp với huyết sắc tố E. 

3. Chẩn đoán mức độ bệnh  

3.1. Alpha thalassemia 

3.1.1. Mức độ rất nặng: mất cả 4 gen alpha globin gọi là bệnh Hb Bart’s 

- Lâm sàng: phù thai, 100% chết trước hoặc ngay sau sinh. Biểu hiện là phù thai, 

vàng da, thiếu máu, gan to, rau to và mủn. Mẹ thường bị ngộ độc thai nghén khi mang 

thai. 

- Xét nghiệm thành phần huyết sắc tố có Hb Bart’s chiếm chủ yếu, xét nghiệm 

DNA có đột biến mất 4 gen alpha như đồng hợp tử SEA, THAL, FIL… 

3.1.2. Mức độ trung bình: mất 3 gen alpha globin (bệnh Hb H) 

- Lâm sàng: thiếu máu nhẹ hoặc vừa, biểu hiện tan máu nhẹ. Thiếu máu nặng 

hơn khi có điều kiện thuận lợi như sốt, có thai. 

- Xét nghiệm: Hb giảm nhẹ, hồng cầu nhỏ nhược sắc, có thể thấy thể Heinz; 

thành phần huyết sắc tố có HbH, Hb Bart’s; Xét nghiệm DNA có các đột biến làm 

mất 3 gen alpha như: ---SEA/ α3.7; : ---SEA/ α4.2 , hoặc thể phối hợp  : ---SEA/ αCs... 

3.1.3. Mức độ nhẹ: mất 2 gen alpha globin 

- Không có biểu hiện lâm sàng 



 
 

 
 

- Xét nghiệm: Hb bình thường, hồng cầu nhỏ nhược sắc, thành phần huyết sắc 

tố mới sinh có thể thấy Hb Bart’s chiếm 2-5%, và khi trưởng thành tỷ lệ HbA2 trong 

giới hạn thấp; xét nghiệm DNA có các đột biến làm mất 2 gen alpha như ---SEA/ αα 

hoặc α3.7 /α3.7... 

3.1.4. Thể ẩn: mất một gen alpha globin 

- Không có biểu hiện lâm sàng 

- Xét nghiệm: tổng phân tích tế bào máu ngoại vi trong giới hạn bình thường, 

thành phần Hb mới sinh có thể thấy Hb Bart’s chiếm 1-2%; khi trưởng thành thành 

phần Hb không có gì đặc biệt; xét nghiệm DNA có các đột biến làm mất 1 gen alpha 

như α3.7 /αα, α4.2 /αα… 

3.2. Beta thalassemia 

3.2.1. Mức độ nặng 

- Lâm sàng: có đủ các hội chứng (thiếu máu, hoàng đảm….); triệu chứng xuất 

hiện sớm (trẻ dưới 2 tuổi); lách thường to độ III, IV. 

- Xét nghiệm: Hb thường dưới 70 g/l, thành phần HbF > 50% và HbA2 <4%, bố 

mẹ có HbA2 cao; xét nghiệm DNA có đột biến β0/β0, β+/β+, β0/β+  

3.2.2. Mức độ trung bình 

- Lâm sàng: Triệu chứng xuất hiện khi trẻ trên > 2 tuổi, lách to độ II, độ III 

- Xét nghiệm: Hb trong khoảng 80-100 g/l, thành phần huyết sắc tố có HbF từ 

10-50% (có thể đến 100% trong trường hợp tồn tại HbF dai dẳng) và HbA2 > 4%; bố 

hoặc mẹ hoặc cả hai là người mang gen không điển hình (có HbA2 ở ranh giới hoặc 

HbF rất cao); xét nghiệm DNA có đột biến kiểu β0/β, β+/β+, β+/β0 

3.2.3. Mức độ nhẹ 

- Lâm sàng: không có biểu hiện lâm sàng 

- Xét nghiệm: Tăng số lượng hồng cầu, hồng cầu nhỏ, nhược sắc; kiểu gen β+/β, 

β+/β+ 

4. Chẩn đoán biến chứng  

4.1. Quá tải sắt: dựa vào các xét nghiệm sau 



 
 

 
 

- Sinh hóa máu: khi đánh giá chung tình trạng quá tải sắt nên dựa vào chỉ số 

Ferritin huyết thanh 

Ferritin (ng/ml) Mức độ quá tải sắt 

<300 Bình thường 

300 -1000 Nhẹ 

1000 - 2500 Trung bình 

≥ 2500 Nặng 

 

- Chụp cộng hưởng từ hạt nhân (MRI): đánh giá tình trạng nhiễm sắt ở gan 

Sắt trong gan (LIC) 

(mg sắt/ g gan khô) 

Mức độ quá tải sắt 

< 2 Bình thường 

2-7 Nhẹ 

7-15 Trung bình 

≥15 Nặng 

(LIC – Nồng độ sắt trong gan) 

- Chụp cộng hưởng từ hạt nhân tim (MRI): đánh giá tình trạng nhiễm sắt tại tim 

MRI T2*(ms) Mức độ quá tải sắt 

> 20 Bình thường 

15-20 Nhẹ 

10-15 Trung bình 

< 10 Nặng 

(T2*: kỹ thuật chụp cộng hưởng từ đánh giá tình trạng nhiễm sắt tại tim) 

4.2. Suy tuyến nội tiết 

Dựa vào lâm sàng và xét nghiệm. 

- Đái tháo đường: cần theo dõi 6 tháng 1 lần 

Với người bệnh đã bị đái tháo đường thì cần xét nghiệm định kỳ hàng tháng để 

đánh giá hiệu quả điều trị. 

- Tuyến yên: Cân theo dõi định kỳ 6 tháng/ lần 



 
 

 
 

- Tuyến sinh dục: cần theo dõi định kỳ hàng năm bắt đầu khi trẻ được 13 tuổi 

đối với nữ và 14 tuổi đối với nam. 

- Tuyến giáp, tuyến cận giáp: cần theo dõi định kỳ hàng năm, bắt đầu khi người 

bệnh được 15 tuổi. 

4.3. Tổn thương gan 

- Xét nghiệm chức năng gan mỗi lần khi vào viện hoặc 1 tháng/ lần đối với 

trường hợp khám ngoại trú 

- HBV, HCV mỗi lần vào viện hoặc tối thiểu 3 tháng/ lần áp dụng cho những 

trường hợp người bệnh cần phải truyền máu. 

- Đo tải lượng HBV, HCV nếu xét nghiệm sàng lọc dương tính 

4.4. Tổn thương xương 

- Chụp XQ xương: đặc biệt xương dẹt (xương sọ, xương sườn, khung chậu, cột 

sống thắt lưng), xương bàn tay (đối với trẻ dưới 12 tuổi) để đánh giá tốc độ trưởng 

thành. 

- Đo mật độ xương trung ương: cổ xương đùi, dốt sống thắt lưng.  

- Cần theo dõi và đánh giá định kỳ hàng năm hoặc khi có bất thường. 

4.5. Tổn thương tim mạch 

Dựa vào lâm sàng và xét nghiệm: 

- Đo điện tâm đồ 

- Siêu âm tim 

Cần phải theo dõi và đánh giá định kỳ hàng năm, đối với trường hợp đã có biến 

chứng thì phải khám và làm xét nghiệm theo chỉ định. 

4.6. Rối loạn cầm máu 

Dựa vào lâm sàng và xét nghiệm 

Khi có biểu hiện lâm sàng nghi ngờ hoặc rối loạn cầm máu. 

5. Chẩn đoán phân biệt 

5.1. Thiếu máu thiếu sắt:  

Cần phân biệt với Thalassaemia mức độ nhẹ: 

- Tiền sử gia đình không có thiếu máu. 



 
 

 
 

- Lâm sàng: có nguyên nhân thiếu sắt do mất máu hoặc giảm cung cấp sắt (chế 

độ ăn thiếu sắt hoặc người bệnh giảm hấp thu do cắt đoạn dạ dày, ruột) hay do tăng 

nhu cầu về sắt... 

- Xét nghiệm:  

+ Sinh hóa máu có sắt giảm, ferritin giảm, transferrin tăng, khả năng gắn sắt toàn 

thể tăng, độ bão hòa transferrin giảm, bilirubin bình thường. 

+ Thành phần huyết sắc tố bình thường. 

5.2. Thiếu máu tan máu tự miễn: 

- Tiền sử bản thân và gia đình không thiếu máu. 

- Lâm sàng: 

+ Bệnh diễn biến cấp tính. 

+ Không biến dạng xương đầu mặt. 

- Xét nghiệm: 

+ Hồng cầu bình thường hoặc to. 

+ Sinh hóa máu có sắt huyết thanh tăng, ferritin bình thường hoặc tăng. 

+ Thành phần huyết sắc tố bình thường. 

+ Nghiệm pháp Coombs trực tiếp và/ hoặc gián tiếp dương tính. 

Lưu ý: trong Thalassaemia, những người truyền máu nhiều lần cũng có thể có 

kết quả Coombs gián tiếp dương tính (do sinh kháng thể bất thường).  

5.3. Đa hồng cầu 

- Lâm sàng: có lách to 

- Xét nghiệm: 

+Tổng phân tích tế bào máu: Số lượng hồng cầu tăng, tăng nồng độ 

hemoglobin. 

+ Điện di thành phần huyết sắc tố: bình thường 

5.4. Bệnh màng hồng cầu (Thiếu máu tan máu do thiếu enzyme G6PD, enzyme 

pyruvatkinase) 

 - Lâm sàng; cũng có biểu hiện thiếu máu tan máu từ nhỏ, mạn tính 

 - Xét nghiệm:  



 
 

 
 

 + Điện di thành phần huyết sắc tố bình thường 

 + Sức bền hồng cầu: giảm 

 + Định lượng enzyme: G6PD, pyruvatkinase giảm 

5.5. Bệnh lý các tính từ tủy xương (Suy tủy xương, rối loạn sinh tủy, tủy bị xâm 

lấn) 

 Những bệnh này thường có MCV cao, không có tan máu, hồng cầu lưới không 

cao, điện di thành phần huyết sắc tố bình thường. 

IV. ĐIỀU TRỊ                                                             

1. Điều trị cơ bản 

Bao gồm truyền khối hồng cầu và thải sắt 

1.1. Truyền khối hồng cầu 

- Luôn duy trì huyết sắc tố không dưới 90-105g/l 

- Khoảng cách các đợt truyền máu: mức độ nặng 2-5 tuần/ đợt; mức độ trung 

bình 1-3 tháng/ đợt (để hạn chế tình trạng huyết sắc tố giảm xuống quá thấp) 

Lưu ý trước khi truyền khối hồng cầu: 

- Xét nghiệm kháng nguyên hồng cầu: tối thiểu là các hệ ABO, Rh, Mia trước 

lần truyền máu đầu tiên. 

- Xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường trước mỗi đợt truyền máu. 

- Nếu người bệnh có kháng thể bất thường dương tonhs, cần thực hiện việc chọn 

máu phù hợp, tốt nhất là truyền máu hòa hợp hệ phenotyp; 

- Nên truyền KHC lọc bạch cầu hoặc nghèo bạch cầu; 

- Nên truyền KHC tươi (mới điều chế trong vòng 2 tuần) 

1.2. Thải sắt 

Tiêu chuẩn bắt đầu dùng thuốc thải sắt khi có một hoặc tiêu chuẩn sau: 

- Người bệnh đã nhận ≥10 đơn vị khối hồng cầu; 

- Khi Ferritin ≥ 500ng/ml và người bệnh có nguy cơ tăng tích lũy sắt như tiếp 

tục phải truyền máu…; còn khi Ferritin ≥ 800ng/ml thì nhất thiết phải điều trị thải 

sắt; 

- Xét nghiệm MRI gan – tim có bằng chứng quá tải sắt (LIC ≥5mg/g) 



 
 

 
 

Tiêu chuẩn ngừng thuốc thải sắt khi: Ferritin < 300 ng/ml hoặc LIC < 3mg/g. 

Các thuốc thải sắt:  

(1) Desferrioxamin 500mg (Desfonak; Desferal): 

- Dùng khi bệnh nhân điều trị nội trú 

- Liều lượng; 40-60mg/kg/ ngày truyền tĩnh mạch liên tục trong 8-12 giờ/ ngày, 

5- 7 ngày/ tuần. Trường hợp quá tải sắt nặng thì dùng liên tục cả tuần. 

- Thận trọng: 

+ Không nên dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi, người bệnh đang bị nhiễm trùng, 

người bệnh đang bị viêm gan cấp hoặc suy gan; 

+ Với phụ nữ có thai, có thể sử dụng thuốc trong 3 tháng giữa và cuối chu kỳ 

thai, không dùng cho 3 tháng đầu. 

(2) Deferipron: 

- Sử dụng trong điều trị ngoại trú hoặc khi thuốc Desferrioxamin không hiệu quả 

cần phối hợp thuốc. 

- Liều lượng:  75mg/kg uống chia 3 lần/ngày. 

- Thận trọng: không dùng cho phụ nữ có thai, trẻ em dưới 6 tuổi nên cân nhắc 

khi dùng cho trẻ dưới 10 tuổi. 

(3) Deferasirox: 

- Là lựa chọn đầu tiên trong các thuốc (nếu có thể) 

- Liều lượng: 20-30mg/kg/ ngày, uống 1 lần/ngày trước ăn 30 phút. 

- Thận trọng: không dùng cho phụ nữ có thai trẻ dưới 2 tuổi, người bị suy thận.  

2. Ghép tế bào gốc đồng loại 

- Là phương pháp điều trị triệt để có hiệu quả cao 

- Chỉ định: Thalassemia thể nặng, dưới 16 tuổi, chưa có quá tải sắt mức độ nặng 

và có người cho phù hợp HLA. 

3. Điều trị hỗ trợ 

3.1. Cắt lách 

Cân nhắc chỉ định cắt lách trong các trường hợp sau: 



 
 

 
 

- Khi người bệnh tăng nhu cầu truyền máu > 200 ml/kg/năm để giữ Hb đạt > 90 

g/l sau truyền máu (không kèm các nguyên nhân khác có thể làm giảm Hb); 

- Tăng tình trạng quá tải sắt (mặc dù người bệnh vẫn đang thải sắt theo phác đồ); 

- Lách quá to gây cản trở sinh hoạt hàng ngày hoặc gây đau cho người bệnh; 

- Giảm bạch cầu hoặc tiểu cầu do cường lách. 

Lưu ý: 

- Không nên cắt lách cho trẻ dưới 5 tuổi; 

- Người bệnh nên được tiêm phòng vắc xin phòng viêm phổi, viêm màng não 

mủ trước khi cắt lách ít nhất 3 tuần; 

- Người bệnh có nguy cơ nhiễm trùng cao nhất trong thời gian 1-4 năm ngay sau 

cắt lách. 

3.2. Thuốc tăng tạo HbF (α2/γ2) 

- Mục đích: Thuốc làm tăng tổng hợp chuỗi γđể kết hợp chuỗi α dư thừa tạo 

thành HbF, hiệu quả làm giảm bớt lượng chuỗi α dư thừa trong beta thalassemia, làm 

tăng chất lượng hồng cầu. 

- Thuốc: Hydroxyure liều 10-20 mg/kg/ngày; Erythropoietin 10000UI/ tuần. 

- Chỉ định: beta thalassemia mức độ trung bình. 

- Đánh giá hiệu quả: hiệu quả tốt khi Hb tăng thêm 10g/l sau 6 tháng. 

4. Điều trị biến chứng 

- Là phần rất quan trọng để nâng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người 

bệnh. 

- Phát hiện và điều trị sớm các biến chứng theo phác đồ 

+ Điều trị suy tuyến nội tiết bằng liệu pháp bổ sung hormon; 

+ Điều trị suy gan, viêm gan virus B, C theo phác đồ đặc hiệu; 

+ Điều trị chống loãng xương theo phác đồ đặc hiệu; 

+ Điều trị suy tim, tăng áp lực động mạch phổi, rối loạn nhịp tim … theo phác 

đồ đặc hiệu; 

+ Điều trị rối loạn đông máu tùy từng giai đoạn và diễn biến cụ thể mà sử dụng 

phác đồ phù hợp. 



 
 

 
 

5. Tiêu chuẩn ra viện:  

- Hb > 100g/l, các triệu chứng của hội chứng thiếu máu, các biến chứng suy 

giảm 

- Tuy nhiên tùy theo tình trạng lâm sàng, đáp ứng điều trị của bệnh nhân và 

nguồn máu của bệnh viện mà tiêu chuẩn ra viện có thể thay đổi cho phù hợp. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG  

 Dù được điều trị tốt, đúng phác đồ nhưng hầu hết bệnh nhân Thalassemia đều 

có từ một đến nhiều biến chứng phổ biến là suy các tuyến nội tiết, viêm gan B, C, suy 

gan, tổn thương xương, suy tim, tăng áp lực động mạch phổi, rối loạn nhịp… Vì vậy 

cần phải kiểm tra định kỳ, toàn diện để phát hiện sớm các biến chứng và được điều 

trị kịp thời, đầy đủ theo phác đồ. 

VI. PHÒNG BỆNH  

- Tránh quá tải sắt bằng cách không uống các thuốc có chứa sắt, hạn chế ăn các 

thức ăn có nhiều sắt, nên có chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng, nhiều hoa quả tươi để 

bố sung acid folic, calci, kẽm vitamin D, vitamin E. 

- Cần tư vấn cho ngững người có nguy cơ cao như con, anh chị em người bệnh, 

những người ở vùng có tỷ lệ bị bệnh cao nên chủ động làm xét nghiệm sàng lọc để 

được phát hiện, chẩn đoán sớm. 

- Tư vấn hôn nhân: các đôi trai gái nên kiểm tra xét nghiệm bệnh Thalassemia 

trước khi kết hôn. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN: 

- Bệnh nhân có hội chứng thiếu máu, hội chứng hoàng đản, lách to cần nhập 

viện để tìm chẩn đoán. 

- Với những bệnh nhân tái khám định kỳ: Huyết sắc tố giảm: Hb < 100g/l và/ 

hoặc Ferritin > 1000 ng/ml. 

- Bệnh nhân vào viện vì các biến chứng của bệnh: đái tháo đường, viêm gan, suy 

gan, suy tim… 

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

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 



 
 

 
 

1 D56 Bệnh Thalassaemia  

2 D56.0 Alpha thalassaemia  

3 D56.1 Beta thalassaemia  

4 D56.2 Delta- beta thalassaemia  

5 D56.3 Thalassaemia vết  

6 D56.4 Tồn tại di truyền huyết sắc tố bào thai  

7 D56.8 Các thalassaemias khác  

8 D56.9 Thalassaemia không đặc hiệu  

9 D58 Các thiếu máu tan máu di truyền khác  
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HỘI CHỨNG LOẠN SẢN TỦY XƯƠNG  

 

I. KHÁI NIỆM 

Hội chứng rối loạn sinh tủy (Myelodysplastic syndrome – MDS) hay còn gọi 

là hội chứng loạn sản tủy xương là một nhóm các bệnh lý sinh máu có đặc điểm: tủy 

sinh máu không hiệu lực, tế bào máu sinh ra có sự bất thường về hình thái và chức 

năng; bệnh tiến triển âm ỉ, dai dẳng và thường kết thúc bằng một Lơ xê mi cấp nên 

còn gọi là tiền lơ xê mi (pre-leukemia). 

II. NGUYÊN NHÂN 

Tổn thương tế bào gốc tạo máu vì nhiều lý do dẫn đến sinh máu không hiệu 

lực. Nguyên nhân được cho là giống các nguyên nhân gây ra bệnh lơ xê mi cấp: tia 

xạ, hóa chất (nhóm benzen), virus, yếu tố di truyền. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Thường gặp ở người trên 50 tuổi, nam chiếm ưu thế hơn. 

- Thiếu máu là biểu hiện hàng đầu, biểu hiện thiếu máu dai dẳng, kém đáp ứng 

với điều trị và không thấy các nguyên nhân thông thường như chảy máu, thiếu sắt. 

- Hội chứng xuất huyết và nhiễm trùng gặp với tỷ lệ thấp hơn. Các biểu hiện 

này có thể đơn độc hoặc phối hợp với nhau. 

- Một số trường hợp biểu hiện bằng sốt kéo dài đơn độc và thường liên quan 

với nhiễm Mycobacterie không điển hình hoặc lao. 

-  Có thể gặp gan, lách to (10-15% người bệnh). 

1.2. Xét nghiệm: 

1.2.1. Xét nghiệm chẩn đoán 

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: có bất thường về một, hai hoặc cả 3 chỉ 

số hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. 

- Hồng cầu lưới máu: giảm 



 
 

 
 

- Huyết đồ: thiếu máu bình sắc, có thể gặp hồng cầu non ra máu ngoại vi. Bạch 

cầu hạt có thể bình thường, tăng hoặc giảm, mất hạt đặc hiệu, có hình ảnh nhân bị đứt 

đoạn, hoặc tăng hạt đặc hiệu hoặc tăng đoạn, có thể xuất hiện tế bào non ác tính 

(blast). Tiểu cầu có thể tăng, giảm hoặc bình thường, bất thường hay gặp là tiểu cầu 

có kích thước to (tiểu cầu khổng lồ). 

- Tủy đồ: 

+ Số lượng tế bào: đa số bình thường, nhưng có thể giàu tế bào hoặc giảm. 

+ Dòng hồng cầu thường gặp tăng sinh, gặp hồng cầu non đủ các lứa tuổi, các 

hồng cầu non có chấm hoặc hồng cầu non ít tạo hemoglobin. Có thể tăng tiền nguyên 

hồng cầu nhưng ít gặp tạo cụm, các đảo hồng cầu non bình thường. Có thể gặp nguyên 

hồng cầu nhiều nhân. Nhuộm hồng cầu sắt có thể thấy hồng cầu sắt vòng. 

+ Dòng bạch cầu hạt: thường có tăng bạch cầu dòng hạt và dòng mono, giảm 

hoặc mất hạt đặc hiệu, tế bào méo mó, nứt vỡ. Có thể gặp tăng tế bào tiền tủy bào và 

tủy bào. Tế bào blast bao giờ cũng gặp nhưng tỷ lệ gần như bình thường (dưới 2%), 

nhưng có thể gặp tăng cao đến < 20%. 

+ Tiểu cầu: gặp mẫu tiểu cầu còi cọc, không chia thùy hoặc chia hai thùy, nhiều 

múi hoặc ít múi. 

- Sinh thiết tủy xương:  

Rất có giá trị trong việc chẩn đoán sớm khi bệnh chuyển thành lơ xê mi cấp. 

Phát hiện thấy khu trú bất thường của các tế bào đầu dòng chưa trưởng thành (ALIP: 

Abnormal localization of immature precursors). Khi gặp ALIP thì tiên lượng bệnh dễ 

chuyển thành lơ xê mi cấp. Có thể có tăng sinh xơ gặp ở thể ít blast. 

- Xét nghiệm đông máu: PT, APTT, Fibrinogen, D-Dimer … thay đổi tùy tình 

trạng lâm sàng. 

- Xét nghiệm tế bào di truyền: mất NST 5, 7, 20; thêm nhiễm sắc thể 8, 21; 

mất nhánh dài nhiễm sắc thể 5, 7, 20; chuyển đoạn nhiễm sắc thể: t (1;3), (p36; q21)… 

- Xét nghiệm sinh hóa: chức năng gan thận, Ferritin, sắt huyết thanh, định 

lượng erythropoietin, LDH, acid uric, Bilirubin toàn phần - trực tiếp, Protein, 

Albumin, glucose, điện giải đồ, định lượng B12, acid folic, … 



 
 

 
 

- Siêu âm ổ bụng, điện tâm đồ, Xquang tim phổi. 

1.2.2. Xét nghiệm theo dõi điều trị 

- Tổng phân tích máu ngoại vi: 2-3 lần/ tuần  trong quá trình điều trị nội trúhoặc 

sau mỗi lần truyề máu,  sau đó theo dõi xét nghiệm hàng tháng. 

- Tủy đồ: 3 tháng/ lần hoặc khi nghi ngờ chuyển cấp, hoặc sau điều trị cần đánh 

giá đáp ứng 

- Xét nghiệm theo dõi chức năng gan, thận, acid uric, đường huyết, điện giải 

đồ 1-2 lần/tuần trong thời gian điều trị nội trú, 1 tháng/ lần trong quá trình điều trị 

ngoại trú 

- Nghiệm pháp coombs trực tiếp – gián tiếp, sàng lọc kháng thể bất thường, 

định lượng sắt – ferritin huyết thanh khi có tiền sử truyền máu 

- Xét nghiệm đông máu cơ bản 1 tháng/ lần hoặc khi có bất thường cần phải 

kiểm soát theo dõi. 

- Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm cho người bệnh khi 

có diễn biến bất thường hoặc khi 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. Các thể bệnh rối loạn sinh tủy(hội chứng loạn sản tủy xương ) 

Tùy khả năng thực hiện một số xét nghiệm của cơ sở y tế mà lựa chọn cách 

xếp loại cho phù hợp. 

a. Xếp loại theo FAB (1982) 

Nhóm 
Blast 

máu 

Blast 

tuỷ 

Nguyên 

HC sắt 

vòng 

Monoxit 

máu 

ngoại vi 

Rối 

loạn 

HC 

Rối loạn 

dòng 

BC 

Rối loạn 

dòng 

TC 

TMDD* 

(Retractory anemia = 

R.A) 

< 1% < 5% < 15% < 1G/L ++ + + 

TMDD có 

Sideroblast vòng 
< 1% < 5% > 15% < 1G/L ++ + / - + / - 



 
 

 
 

(R.A. With ring 

sederoblast = RARS) 

TMDD có tăng quá 

mức tế bào blast 

(R.A. With excess of 

blast = RAEB) 

< 5% 5-20% 
Thay 

đổi 
< 1G/L ++ ++ ++ 

TMDD có tăng quá 

mức tế bào blast 

đang chuyển cấp 

(RAEB in 

transformation = 

RAEB-t) 

> 5% 
21-

<30% 

Thay 

đổi 

Thay 

đổi 
++ ++ ++ 

LXM Myelo - Mono 

kinh (Choronic 

Myelo - 

Monoleukemia = 

CMML) 

< 5% 5-20% 
Thay 

đổi 
 1G/L +/- +/- +/- 

* TMDD: Thiếu máu dai dẳng. 

b. Xếp loại của tổ chức y tế thế giới WHO (2001) 

TT Thể bệnh Máu ngoại vi Tủy xương 

1 
Thiếu máu dai dẳng 

(Refractory anemia: RA) 

  

Thiếu máu. 

Không có blasts. 

- Chỉ rối loạn dòng hồng cầu. 

- Blasts < 5% 

- Nguyên hồng cầu sắt vòng 

< 15% 

2 Thiếu máu dai dẳng tăng 

nguyên hồng cầu sắt vòng 

(Refractory anemia with 

ringed sideroblasts: RARS) 

Thiếu máu.  

Không có blasts. 

- Chỉ rối loạn dòng hồng cầu 

- Nguyên hồng cầu sắt vòng  

 15% 

- Blasts < 5% 



 
 

 
 

TT Thể bệnh Máu ngoại vi Tủy xương 

3 

Giảm tế bào dai dẳng có rối 

loạn nhiều dòng tế bào 

(Refractory cytopenia with 

multilineage dysplastic: 

RCMD) 

Giảm tế bào (2 

hoặc 3 dòng). 

Không có hoặc 

hiếm gặp blasts. 

Không thấy thể 

Auer 

Monocytes < 

1G/L. 

- Rối loạn   10% tế bào của 

ít nhất 2 dòng tế bào tuỷ. 

- Blasts tuỷ < 5% 

- Không thấy thể Auer 

- Nguyên hồng cầu sắt vòng 

< 15% 

 

4 
Giảm tế bào dai dẳng có rối 

loạn nhiều dòng tế bào và 

tăng nguyên HC sắt vòng 

(Refractory cytopenia with 

multilineage dysplastic and  

ringed sideroblasts: RCMD 

- RS) 

Giảm tế bào (2 

hoặc 3 dòng) 

Không có hoặc 

hiếm gặp blasts. 

Không thấy thể 

Auer 

Monocytes  < 

1G/L. 

- Rối loạn   10% tế bào của 

ít nhất 2 dòng tế bào tủy. 

- Blasts tuỷ  <  5% 

- Nguyên hồng cầu sắt vòng 

 15% 

- Không thấy thể Auer. 

 

5 Thiếu máu dai dẳng có tăng 

quá mức blast – 1 

(Refractory anemia with 

exccess blasts1: RAEB - 1) 

Giảm tế bào 

Blasts < 5% 

Monocytes 

<1G/L. 

- Rối loạn một dòng hay 

nhiều dòng tế bào tủy. 

- Blasts 5% đến 9%. 

- Không thấy thể Auer. 

6 

Thiếu máu dai dẳng có tăng 

quá mức blast - 2 (Refractory 

anemia with excces blasts2: 

RAEB - 2) 

Giảm tế bào 

Blasts 5% đến 

19% 

Có khi thấy thể 

Auer 

Monocytes  < 

1G/L. 

- Rối loạn một dòng hay 

nhiều dòng tế bào tủy. 

- Blasts 10% đến 19%. 

- Có khi thấy thể Auer. 



 
 

 
 

TT Thể bệnh Máu ngoại vi Tủy xương 

7 
Hội chứng rối loạn sinh tủy 

không xếp loại  

(Myelodysplastic syndrome 

unclassified: MDS - U) 

Giảm tế bào 

Không có hoặc 

hiếm gặp blast. 

Không thấy thể 

Auer 

- Chỉ rối loạn dòng bạch cầu 

hạt hoặc mẫu tiểu cầu. 

- Blasts < 5%. 

- Không thấy thể Auer. 

 

8 Hội chứng rối loạn sinh tủy 

có kết hợp mất nhánh dài 

nhiếm sắc thể số 5(del 5q) 

(MDS associated with 

isolatsed del(5q)) 

Thiếu máu. 

Blasts < 5%. 

Tiểu cầu bình 

thường hoặc 

tăng. 

- Mẫu tiểu cầu bình thường 

hoặc tăng, giảm chia thùy. 

- Blasts < 5% 

- Không thấy thể Auer. 

- del (5q) đơn độc. 

 

c. Xếp loại của tổ chức y tế thế giới WHO (2008) 

Nhóm Thể bệnh Các yếu tố về tủy xương 

 

 

1 

Thiếu máu khó chữa loạn sản đơn 

dòng bao gồm: thiếu máu dai dẳng, 

giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu 

cầu  (Refractory cytopenias with 

unilineage dysplasia: RCUD) 

≥ 10% tế bào một dòng bị rối loạn 

< 5% blast 

< 15% nguyên hồng cầu sắt vòng 

(RS) 

2 

Thiếu máu dai dẳng tăng nguyên hồng 

cầu sắt vòng (Refractory anemia with 

ringed sideroblasts: RARS) 

< 5% blast 

≥ 15% RS 

3 

Giảm tế bào dai dẳng có rối loạn nhiều 

dòng tế bào (Refractory cytopenia 

with multilineage dysplastic: RCMD) 

≥ 10% tế bào bất thường ở ≥ 2 

dòng tế bào 

< 5% blast 

Không kèm hoặc kèm tăng RS 

4 

Hội chứng rối loạn sinh tủy có kết hợp 

mất nhánh dài nhiếm sắc thể số 5(del 

5q) 

< 5% blast 

Del (5q) 



 
 

 
 

Nhóm Thể bệnh Các yếu tố về tủy xương 

(MDS associated with isolatsed 

del(5q)) 

5 

- Thiếu máu dai dẳng có tăng quá mức 

blast -1 (Refractory anemia with 

exccess blasts1: RAEB - 1) 

- Thiếu máu dai dẳng có tăng quá mức 

blast - 2 (Refractory anemia with 

excces blasts2: RAEB - 2) 

5-9% blast, thể Auer (-) 

 

 

 

10-19% blast, thể Auer (±) 

6 MDS-U: rối loạn sinh tủy chưa xếp 

loại 

< 10% tế bào bất thường + < 5% 

blast + gen bất thường 

Theo xếp loại WHO 2008 thể RAEB-t của xếp loại FAB (1982) được xếp loại 

là Lơ xê mi cấp dòng tủy với tổn thương đa dòng, và CMML được xếp loại là 

MDS/MPS (rối loạn sinh tủy/ tăng sinh tủy). Những bất thường về sinh học phân tử 

như t (15;17), t (8;21), inv16, t(16;16), được xếp loại là lơ xê mi cấp dòng tủy không 

tính đến số lượng blast tủy và nguyên hồng cầu sắt vòng. 

3. Chẩn đoán phân biệt 

3.1. Hội chứng loạn sản tủy xương thứ phát 

 Khai thác tiền sử điều trị hóa chất, tia xạ, nghiện rượu hay tìm các nguyên nhân 

ung thư khác 

3.2. Thiếu máu do thiếu Vitamin B12 và folat, lưu ý các nguyên nhân cắt đoạn dạ 

dày. 

3.3. Suy tủy (khi tủy nghèo tế bào) 

 Cần dựa vào hình thái tế bào bị rối loạn, đặc biệt của dòng mẫu tiểu cầu, có thể 

có các ALIP và bất thường về nhiễm sắc thể tủy để chẩn đoán xác định rối loạn sinh 

tủy. 

3.4. Lách to sinh tủy (trường hợp tủy xơ hóa): trường hợp này thấy lách to rất nhiều, 

có nhiều tế bào đầu dòng hồng cầu, bạch cầu thậm chí mẫu tiểu cầu ở máu ngoại vi. 



 
 

 
 

3.5. Lơ xê mi kinh dòng bạch cầu hạt (cần đặc biệt chú ý chẩn đoán phân biệt trong 

trường hợp rối loạn sinh tủy thể lơ xê mi kinh dòng hạt – mono): số lượng bạch cầu 

trong lơ xê mi kinh dòng hạt – mono thường không cao nhiều và số lượng tuyết đối 

của monocyt máu ngoại vi > 1 G/l, không có nhiễm sắc thể Ph đặc hiệu hay không có 

gen kết hợp bcr-abl như trong lơ xê mi kinh dòng tủy. 

3.6. Lơ xê mi cấp thể M6: cần lưu ý tiêu chuẩn chẩn đoán lơ xê mi cấp thể M6 là tỷ 

lệ erythroblast chiếm ≥50 % tế bào có nhân trong tủy và tỷ lệ myeloblas ≥20% các tế 

bào có nhân thuộc dòng hồng cầu. Nếu không có đủ tiêu chuẩn thì được coi là rối 

loạn sinh tủy 

3.7. Rối loạn dòng hồng cầu bẩm sinh: Bệnh nhân thalassemia và bệnh rối loạn hồng 

cầu bẩm sinh cũng có tình trạng rối loạn hình thái tế bào nhưng chỉ gặp ở dòng hồng 

cầu, biểu hiện thiếu máu ngay từ nhỏ, cần phối hợp điện di hemoglobin và nuôi cấy 

tế bào phân tích nhiễm sắc thể để chẩn đoán phân biệt. 

4. Chẩn đoán biến chứng  

          - Biến chứng nhiễm trùng: Khi bênh nhân có biểu hiện nhiễm trùng cần làm 

các xét nghiệm tìm ổ nhiễm khuẩn: X_Q ngực, siêu âm ổ bụng, tổng phân tích nước 

tiểu, vi khuẩn nuôi cấy (máu, đờm, nước tiểu…) và điều trị theo ổ nhiễm khuẩn tương 

ứng. 

         - Biến chứng xuất huyết: Chụp CT scanner sọ não nếu nghi ngờ xuất huyết não, 

nội soi đường tiêu hóa nếu nghi ngờ có chảy máu đường tiêu hóa, tổng phân tích nước 

tiểu, siêu âm ổ bụng nếu nghi ngờ đái máu… 

        - Biến chứng ứ sắt: Xét nghiệm Ferritin tăng cao. 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Hướng điều trị 

- Điều trị căn cứ theo thể bệnh MDS (xếp loại FAB 1982 và WHO), yếu tố 

nguy cơ, tuổi, toàn trạng. 

- Các biện pháp điều trị chính là: hóa trị liệu, sử dụng các chất cảm ứng biệt 

hóa, ghép tủy xương, điều trị bổ trợ cho thiếu máu, xuất huyết, nhiễm trùng. 

2.Điều trị cụ thể 



 
 

 
 

a. Thể RA/RARS 

- Erythropoietin 10000UI/1 lần x 3 lần/tuần x 4 tuần. 

- Cytarabin 50mg/ngày x 4 ngày (tiêm tĩnh mạch chậm hoặc dưới da). 

- Methylprednisolon 80mg/ ngày x 7 ngày (tiêm tĩnh mạch chậm). 

Mỗi tháng dùng một đợt như trên. 

b. Thể RAEB 

- Cytarabin100mg/ ngày x 3 ngày (tiêm tĩnh mạch chậm). 

- Methylprednisolon 80mg/ ngày x 7 ngày (tiêm tĩnh mạch chậm). 

Mỗi tháng dùng một đợt như trên, dùng 3-4 đợt. 

c. Thể RAEB-t 

- Người bệnh < 50 tuổi: Điều trị như lơ xê mi cấp. 

- Người bệnh > 50 tuổi điều trị như sau: 

+ Cytarabin100mg/ngày x 7 ngày (tiêm tĩnh mạch chậm). 

+ Methylprednisolon 80mg/ngày x 7 ngày (tiêm tĩnh mạch chậm). 

  3 - 4 đợt cách nhau 1 tháng. 

d. Nhóm nguy cơ cao chuyển thành lơ xê mi cấp như RAEB-2 (WHO 2001) hay 

RAEB-t (FAB 1982): Điều trị hóa chất để lui bệnh sau đó ghép tế bào gốc tạo máu 

đồng loại. 

đ. Khi chuyển cấp: Điều trị như lơ xê mi cấp. 

e. Ghép tế bào gốc tạo máu:  

-  Thường là ghép đồng loại. 

-  Người bệnh dưới 55 tuổi: Ở các thể CMML; RA; RARS. 

-  Nhóm nguy cơ cao: Điều trị hóa chất lui bệnh, sau đó mới ghép đồng loại. 

-  Chọn được người cho có HLA phù hợp (xem bài ghép tế bào gốc tạo máu). 

3. Điều trị hỗ trợ  

a. Chống thiếu máu: 

- Truyền khối hồng cầu:  truyền đến khi HST đạt > 100 g/L 

- Khi có kháng thể bất thường và có tan máu thì phải thật thận trọng và tốt nhất 

là nên chọn máu phù hợp phenotype. 



 
 

 
 

- Erythropoietin: 10000UI/lần x 3 lần/ tuần hoặc 40000UI/lần/tuần tiêm dưới 

da. 

b.  Chống xuất huyết : 

- Truyền khối tiểu cầu cùng nhóm khi số lượng tiểu cầu ≤ 20G/L hoặc khi số 

lượng tiểu cầu ≤ 50 G/L nhưng có xuất huyết. 

- Transamin 0,25 g x 1-2 ống; tiêm bắp hoặc tĩnh mạch. 

- Depersolon 30mg x 1ống, tiêm tĩnh mạch; dùng 5-7 ngày. 

- Thrombopoietin. 

c. Chống nhiễm trùng :  

- Điều trị kháng sinh. 

- Số lượng bạch cầu trung tính quá thấp < 1 G/l dùng G-CFS. 

d. Thải sắt:  khi Ferritin > 1000 ng/ml. 

Các thuốc có thể sử dụng như sau: 

* Deferoxamin: 

- Liều lượng: 

+ Trẻ em 20 - 40 mg/kg/ngày. 

+ Người lớn: 40 - 60 mg/kg/ngày. 

- Cách dùng: Tiêm dưới da hoặc truyền tĩnh mạch liên tục 8 - 12 giờ/ngày, 5-

6 ngày/ tuần. Trường hợp quá tải sắt nặng thì dùng liên tục cả tuần. 

* Deferipron: Sử dụng thuốc này khi thuốc deferoxamin không hiệu quả. 

- Liều lượng: 75mg/kg/ngày. 

- Cách dùng: Uống, chia 3 lần/ngày. 

* Kết hợp 2 thuốc thải sắt deferoxamin và deferipron:  

- Chỉ định: Khi dùng liệu pháp 1 thuốc không hiệu quả hoặc khi người bệnh có 

tình trạng nhiễm sắt trong tim nặng hoặc đã có biến chứng tim mạch.  

* Deferasirox: Nếu có thể thì nên lựa chọn điều trị ngay từ đầu.  

- Liều lượng: Trung bình 20mg - 30mg/kg/ngày. 

- Cách dùng: Uống 1 lần/ ngày, trước ăn 30 phút. 

4. Tiêu chuẩn ra viện 



 
 

 
 

          - Huyết sắc tố  ≥100 g/L, TC >20 G/l và không có xuất huyết nặng trên lâm 

sàng, không còn tình trạng nhiễm trùng. Tuy nhiên trên thực hành lâm sàng còn phụ 

thuộc vào tính cá thể. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiến triển 

 Hội chứng loạn sản tủy xương là bệnh khá nặng, dai dẳng và rất khó điều trị. 

Người bệnh có thể tử vong do các biến chứng: nhiễm trùng, chảy máu, ứ sắt hoặc 

chuyển thành Lơxêmi cấp. 

1.1 . Tiên lượng 

 Việc tiên lượng bệnh có thể theo hệ thống tính điểm tiên lượng quốc tế 

(International Prognostic Scoring System for MDS –IPSS) có tính đến biến đổi di 

truyền học như các bảng sau: 

Yếu tố Giá trị Điểm IPSS 

 

Blast 

≤ 5%  0 

5-10%  0,5 

11-20%  1,5 

Bất thường về 

NST 

Bình thường, -Y đơn 

độc, 20q đơn độc 

Tiên lượng 

tốt 

0 

Bất thường khác Trung bình 0,5 

Phức tạp, ≥ 3 tổn thương 

hoặc bất thường NST số 

7 

Xấu 1 

 

 

Giảm các dòng tế 

bào máu 

Hb < 100 g/l. số lượng 

bạch cầu hạt trung tính 

tuyệt đối < 1,5G/l, số 

lượng tiểu cầu < 100 G/l 

Không giảm 

hoặc giảm 1 

dòng 

0 

Giảm 2/3 

dòng 

0,5 

 

Đánh giá tiên lượng như sau: 



 
 

 
 

Điểm Nguy cơ Thời gian sống trung bình 

0 Thấp 5,7 năm 

0,5-1 Trung bình 1 3,5 năm 

1,5-2 Trung bình 2 1,2 năm 

2,5-5 Cao 0,4 năm 

 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Hiện nay vẫn chưa có phương pháp nào phòng tránh được bệnh hội chứng 

rối loạn sinh tủy 

- Vì vậy chúng ta cần thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe toàn bộ, hạn chế tiếp 

xúc với hóa chất, tia xạ. 

- Với bệnh nhân đã được chẩn đoán và điều trị cần tuân thủ điều trị theo phác 

đồ và hướng dẫn tái khám của bác sĩ. Ăn uống đầy đủ, nâng cao thể trạng, giữ gìn vệ 

sinh tránh tình trạng nhiễm trùng. 

VII.TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

1. Với bệnh nhân lần đầu chẩn đoán 

- Bệnh nhân có các triệu chứng của xuất huyết, thiếu máu, nhiễm trùng… 

- Bệnh nhân có lách to chưa rõ nguyên nhân 

- Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: có tình trạng bất thường các 

tế bào máu. 

2. Với bệnh nhân đang điều trị định kỳ theo dõi hàng tháng cần nhập viên khi 

- Bệnh nhân vào viện định kỳ theo hẹn điều trị phác đồ 

- Vào viện vì các biến chứng biểu hiện của thiếu máu, xuất huyết, nhiễm trùng, 

chuyển cấp … 

VIII. MỘT SỐ BẢNG MÃ ICD 

STT Mã bệnh Tên bệnh 

1 D46 Hội chứng loạn sản tủy xương  

2 C94.6 Bệnh loạn sản tủy và tăng sinh tủy chưa phân loại nơi khác 

3 D46.7 Hội chứng loạn sản tủy xương khác 
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THIẾU MÁU DO THIẾU SẮT 

 

I. KHÁI NIỆM  

Thiếu máu thiếu sắt là tình trạng thiếu máu xảy ra do cơ thể không đủ sắt đáp 

ứng nhu cầu tạo hồng cầu vì những nguyên nhân khác nhau. 

II. NGUYÊN NHÂN  

1. Do cung cấp không đủ nhu cầu sắt 

- Do tăng nhu cầu sắt: trẻ em tuổi dậy thì, phụ nữ thời kỳ kinh nguyệt, phụ nữ 

có thai, cho con bú. 

- Do cung cấp thiếu: ăn không đủ, ăn kiêng, chế độ ăn không cân đối, nghiện 

rượu bia… 

- Do cơ thể giảm hấp thu sắt: viêm dạ dày, cắt đoạn dạ dày, đoạn ruột, do ăn một 

số thức ănlàm giảm hấp thu sắt như tanin, phytat. 

2. Mất sắt do mất máu mạn tính 

- Loét dạ dày tá tràng bién chứng chảy máu, ung thư đường tiêu hóa, nhiẽm giun 

móc, polyp ruột…, mất máu qua kinh nguyệt, u xơ tử cung, sau chấn thương… 

- Tan máu trong lòng mạch: bệnh đái huyết sắc tố kịch phát ban đêm. 

3. Rối loạn chuyển hóa sắt bẩm sinh (Hypotransferrinemia):  

- Xảy ra khi cơ thể không tổng hợp được transferrin vận chuyển sắt. Bệnh rất 

hiếm gặp. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định:  

1.1. Lâm sàng: 

Triệu chứng lâm sàng của thiếu máu thiếu sắt diễn biến từ từ qua 3 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Chỉ giảm sắt dự trữ nên người bệnh chưa bị thiếu máu, thường có 

một số triệu chứng của nguyên nhân gây thiếu sắt. 



 
 

 
 

- Giai đoạn 2: Đã cạn sắt dự trữ và giảm sắt vận chuyển, người bệnh chưa có 

biểu hiện rõ tình trạng thiếu máu, có triệu chứng của nguyên nhân gây thiếu sắt; bắt 

đầu có triệu chứng của thiếu sắt như: Mất tập trung, mệt mỏi…. 

- Giai đoạn 3: Thiếu máu và thể hiện là có cả triệu chứng của thiếu máu và thiếu 

sắt. Tuy nhiên, ranh giới giữa các giai đoạn không rõ ràng. 

a. Triệu chứng cơ năng: mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, tức ngực, giảm khả năng hoạt 

động thể lực và trí lực. 

b. Triệu chứng thực thể: 

- Da xanh xao, niêm mạc nhợt nhạt, lưỡi nhượt, nhẵn, tóc khô, dễ gãy. 

- Triệu chứng lâm sàng của bệnh chính dẫn đến thiêu sắt như: đau dạ dày, trĩ 

chảy máu… 

1.2. Xét nghiệm: 

a. Xét nghiệm chân đoán 

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: có thiếu máu tùy mức độ; bạch cầu bình 

thường, tiểu cầu có thể tăng nhẹ 

- Hồng cầu lưới máu: tăng 

- Huyết đồ: số lượng hồng cầu bình thường hoặc giảm, lượng huyết sắc tố và 

hematocrit giảm, hổng cầu nhỏ, nhược sắc. 

- Điện di thành phần huyết sắc tố: bình thường 

- Sinh hóa: 

Sắt huyết thanh giảm, ferritin < 30 ng/ml hoặc độ bão hòa transferrin <30% 

Bilirubin toàn phần, trực tiếp: bình thường 

b. Xét nghiệm tìm nguyên nhân thiếu sắt (chẩn đoán nguyên nhân thiếu sắt): 

Dựa vào thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm để chẩn đoán nguyên của thiếu 

máu thiếu sắt là do giảm cung cấp sắt hay mất sắt do mất máu hoặc do các nguyên 

nhân phối hợp 

- Sinh hóa: Urê, creatinin, men gan, protein, albumin, cholestrerol, triglicerid để 

loại trừ thiếu máu dinh dưỡng.  



 
 

 
 

- Các xét nghiệm phân biệt với thiếu sắt trong viêm mạn tính: tốc độ máu lắng 

tăng; protein phản ứng (CRP) tăng. 

- Nội soi dạ dày, đại tràng, siêu âm ổ bụng, tìm ký sinh trùng đường ruột, tìm 

hồng cầu trong phân để tìm nguyên nhân. 

c. Xét nghiệm theo dõi điều trị 

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: 2 lần/tuần hoặc sau mỗi lần truyền máu 

- Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm cho người bệnh khi 

có diễn biến bất thường hoặc khi 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 : 

2.1. Thalassaemia:  

- Người bệnh có biểu hiện thiếu máu từ nhỏ, có thể trong gia đình có người bị 

bệnh Thalassaemia. Thường có vàng da, lách to 

- Xét nghiệm: Sắt huyết thanh bình thường hoặc tăng; ferritin có thể bình thường 

nhưng phần lớn là tăng và càng về sau càng tăng, transferrin bình thường hoặc giảm, 

độ bão hòa transferrin bình thường hoặc tăng, khả năng gắn sắt toàn thể bình thường, 

bilirubin gián tiếp thường tăng, có thể có thành phần huyết sắc tố bất thường. 

2.2. Thiếu máu trong viêm mạn tính: 

- Lâm sàng: Có tình trạng viêm mạn tính như: Viêm đa khớp dạng thấp, lao, 

lupus... 

- Xét nghiệm: Sắt huyết thanh giảm, ferritin tăng, transferrin bình thường, độ 

bão hòa transferrin bình thường hoặc giảm, khả năng gắn sắt toàn thể tăng, tốc độ 

máu lắng tăng, protein phản ứng (CRP) tăng. 

2.3. Thiếu máu trong suy dinh dưỡng:  

- Lâm sàng: Tình trạng gầy, yếu, chậm phát triển thể chất (đối với trẻ em). Có 

nguyên nhân dẫn đến suy dinh dưỡng như đói ăn, nhịn ăn trong thời gian dài. 

- Xét nghiệm: Thiếu máu hồng cầu nhỏ, protein huyết thanh giảm. 

IV. ĐIỀU TRỊ 



 
 

 
 

1. Nguyên tắc điều trị: 

- Truyền khối hồng cầu trong các trường hợp thiếu máu nặng, mất bù. 

- Truyền huyết tương tươi trong trường hợp thiếu yếu tố vận chuyển transferin 

- Sử dụng sắt đường tĩnh mạch trong các trường hợp: 

+ Thiếu máu nặng, rất nặng. 

+ Cơ thể không hấp thu được sắt dạng uống. 

+ Thiếu máu trong các bệnh mạn tính, viêm nhiễm đang tiến triển.  

- Thời gian bổ sung sắt: Kéo dài, nên tiếp tục bổ sung sắt thêm ba tháng sau khi 

lượng huyết sắc tố trở đã về bình thường. 

- Phối hợp với điều trị nguyên nhân: Cần tìm được nguyên nhân gây thiếu sắt để 

điều trị đồng thời với điều trị thiếu máu thiếu sắt 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Truyền khối hồng cầu 

- Tùy thuộc vào lượng máu thiếu và lâm sàng của bệnh nhân mà chỉ định truyền 

1, 2 hay 3 …đơn vị máu 

2.2. Truyền huyết tương tươi đông lạnh 

Trong trường hợp thiếu máu thiếu sắt do thiếu yếu tố vận chuyển cần bổ sung 

huyết tương tươi đông lanh, liều 10-15 mg/kg/ ngày. 

2.3. Các chế phẩm bổ sung thuốc sắt 

- Dạng uống: 

+ Ferrous sulfat, ferrous gluconat, ferrous fumarat. 

+ Liều lượng: 2mg/kg/ngày. 

+ Thời gian dùng thuốc: 6 tháng đến 12 tháng 

Nên bổ sung thêm vitamin C hoặc uống thêm nước cam, chanh để tăng khả năng 

hấp thu sắt. 

- Dạng truyền tĩnh mạch: 

+ Inron sucrose, inron dextran. 

+ Cách tính liều lượng bổ sung sắt dạng tiêm: 

Tổng liều = P (kg) x (Hb đích(g/l)- Hb thực (g/l)) x 0,24+ 500mg 



 
 

 
 

P: trọng lượng cơ thể 

Hb: nồng độ huyết sắc tố 

2.4. Điều trị nguyên nhân: chẩn đoán và điều trị một cách triệt để, tránh gây thiếu 

sắt tái phát. 

3. Tiêu chuẩn ra viện:  

- Hb > 100g/l, các triệu chứng của hội chứng thiếu máu, triệu chứng của nguyên 

nhân gây thiếu máu thuyên giảm.  

- Tuy nhiên tùy theo tình trạng lâm sàng, đáp ứng điều trị của bệnh nhân và 

nguồn máu của bệnh viện mà tiêu chuẩn ra viện có thể thay đổi cho phù hợp. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

 Thiếu máu thiếu sắt là bệnh lành tính, đa phần bệnh nhân tiến triển tốt. tuy 

nhân tùy thuộc vào nguyên nhân gây thiếu sắt mà có những biến chứng nặng nề (Ví 

dụ thiếu sắt ở bệnh nhân ung thư dạ dày, thiếu máu thiếu sắt ở bệnh nhân trĩ chảy 

máu…) 

VI. PHÒNG BỆNH  

- Bổ sung sắt thời kỳ mang thai. 

- Bổ sung sắt định kỳ đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. 

- Thực hiện chế độ ăn cân đối sắt, vitamin. 

- Không nên uống trà, cà phê sau bữa ăn. 

- Nuôi con bằng sữa mẹ hoặc sữa bổ sung sắt cho trẻ những năm đầu đời. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN: 

- Bệnh nhân có tình trạng thiếu máu nặng cần truyền máu 

- Bệnh nhân thiếu máu thiếu sắt bổ sung bằng đường uống không có hiệu quả 

hoặc hiệu quả kém. 

- Bệnh nhân có chỉ định dùng sắt đường tĩnh mạch 

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

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 D50 Thiếu máu do thiếu sắt  



 
 

 
 

2 D50.0 Thiếu máu thiếu sắt thứ phát do mất máu  

3 D50.8 Các thiếu máu thiếu sắt khác  

4 D50.9 Thiếu máu thiếu sắt không đặc hiệu  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế (2015), “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý huyết học”, Nhà 

xuất bản y học, trang 114-117.  

2. Nguyễn Hà Thanh, Hoàng Thị Hồng (2017), “Thiếu máu thiếu sắt”, Bài giảng 

huyết học – truyền máu sau đại học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, trang 165-171. 

3. Nguyễn Công Khanh (2008), “Thiếu máu thiếu sắt”, Huyết học lâm sàng Nhi 

khoa, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, trang 63-78. 

  



 
 

 
 

 

BỆNH BẠCH CẦU CẤP (LƠ XÊ MI CẤP) 

 

 

I. KHÁI NIỆM 

Lơ xê mi (LXM) cấp hay bệnh bạch cầu cấp là một nhóm bệnh máu ác tính. 

Đặc trưng của bệnh là sự tăng sinh một loại tế bào non chưa biệt hóa hoặc biệt hóa 

rất ít (tế bào blast), nguồn gốc tại tuỷ xương. Sự tăng sinh và tích luỹ các tế bào ác 

tính sẽ dẫn đến hai hậu quả: (1) Sinh máu bình thường bị giảm sút gây nên tình trạng 

suy tuỷ xương dẫn đến thiếu máu, nhiễm trùng và chảy máu; (2) Các tế bào ác tính 

lan tràn ra máu, thâm ngấm vào các cơ quan làm tăng thể tích các cơ quan như gan, 

lách, hạch to, phì đại lợi, đau xương. 

II. NGUYÊN NHÂN  

 Cho đến nay chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh, tuy nhiên có nhiều 

yếu tố nguy cơ làm tăng tỷ lệ mắc. Các yếu tố này bao gồm: 

- Tia xạ:  

- Hoá chất: Nhóm benzen; 

- Virus: Virus HTLV1, HTLV2 có thể gây LXM tế bào T; 

- Yếu tố di truyền 

- LXM cấp thứ phát sau hội chứng rối loạn sinh tủy (MDS), hội chứng tăng 

sinh tủy (MPD); 

- LXM cấp thứ phát sau dùng thuốc hóa chất: Tác nhân alkyl hóa và 

topoisomerase-II inhibitors; hoặc sau khi điều trị hóa chất cho một bệnh ung thư khác. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

Tùy theo từng bệnh nhân và từng thể bệnh có thể gặp 1 triệu chứng, một số hay 

đầy đủ các biểu hiện lâm sàng sau: 



 
 

 
 

- Hội chứng thiếu máu: Xảy ra nhanh, nặng dần với các biểu hiện da xanh, mệt 

mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhịp tim nhanh, thường không cân xứng với tình trạng xuất 

huyết. 

- Hội chứng xuất huyết: thường do giảm tiểu cầu đơn thuần, xuất huyết tự 

nhiên, hay gặp ở da - niêm mạc (chấm, nốt, đám, mảng xuất huyết, chảy máu mũi, 

chảy máu chân răng …), ở mức độ nặng hơn có thể gặp xuất huyết nội tạng (xuất 

huyết đường tiêu hoá, tiết niệu, sinh dục, não - màng não ...).  

- Có thể gặp tình trạng đông máu rải rác trong lòng mạch (DIC), đặc biệt rất 

hay gặp trên người bệnh LXM cấp thể tiền tủy bào. 

- Hội chứng nhiễm trùng: Sốt, viêm loét miệng họng, viêm phổi, nhiễm trùng 

da... 

- Hội chứng thâm nhiễm: Gan to, lách to, hạch to, phì đại lợi, thâm nhiễm da, 

đau xương, thâm nhiễm thần kinh trung ương với các dấu hiệu thần kinh khu trú... 

- Trong trường hợp số lượng bạch cầu tăng cao có thể gặp triệu chứng tắc mạch 

do tăng bạch cầu: Tắc mạch não, tắc mạch phổi, tắc mạch dương vật … 

- Biểu hiện toàn thân do bệnh lý ác tính: Mệt mỏi, gầy sút, suy sụp nhanh. 

1.2. Xét nghiệm 

1.2.1. Xét nghiệm chẩn đoán 

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: có biến đổi bất thường 

- Hồng càu lưới máu: giảm 

- Huyết đồ:  

+ Thiếu máu bình sắc, hồng cầu kích thước bình thường 

+ Số lượng bạch cầu thường tăng, nhưng có thể bình thường hoặc giảm; gặp 

một tỷ lệ tế bào non (tế bào blast) - ác tính; 

+ Số lượng tiểu cầu giảm . 

- Tủy đồ: là xét nghiệm quyết định chẩn đoán 

+ Số lượng tế bào tủy thường tăng rất cao, cũng có trường hợp số lượng bình 

thường hoặc giảm 



 
 

 
 

+ Xét nghiệm tủy đồ cho thấy các tế bào blast chiếm tỷ lệ ≥ 20% các tế bào có 

nhân trong tủy. 

- Nhuộm hoá học tế bào: cho phép chẩn đoán thể bệnh LXM cấp theo bảng 

xếp loại FAB. Các phương pháp nhuộm hóa học tế bào hiện đang được sử dụng bao 

gồm: Nhuộm periodic acid-Schiff (PAS), sudan đen  

- Sinh thiết tuỷ xương và nhuộm reticulin được chỉ định trong trường hợp chọc 

hút tuỷ không chẩn đoán xác định được do tủy nghèo tế bào. 

- Xét nghiệm dấu ấn miễn dịch của tế bào non –ác tính: 

Đây là phương pháp sử dụng kháng thể đơn dòng để phát hiện những dấu ấn 

trên bề mặt tế bào hoặc trong bào tương. Các dấu ấn này được gọi là CD. Dấu ấn 

miễn dịch thay đổi tùy theo lứa tuổi và dòng tế bào, do đó được sử dụng để phân biệt 

tế bào blast thuộc các dòng khác nhau. 

 - Xét nghiệm di truyền tế bào phát hiện bất thường nhiễm sắc thể và gen: 

 + Với AML: NST t (8; 21), t (15; 17), … 

 + Với ALL: NST Ph – t (9; 22) và hoặc gen bcr-abl, bất thường NST t (4, 11)… 

[1]. 

- Xét nghệm đông máu để khảo sát tình trạng xuất huyết, huyết khối: PT, 

APTT, Fibrinogen, D-Dimer, nghiệm pháp rượu 

- Xét nghiệm sinh hóa: acid uric, LDH tăng cao; các xét ngiệm chức năng gan, 

thận, bilỉubin, protein, albumin… 

- Siêu âm ổ bụng, X quang tim phổi để đánh giá tổn thương 

- Tổng phân tích nước tiểu khi xuất huyết hoặc tìm nguyên nhân nhiễm trùng. 

1.2.2. Xét nghiệm theo dõi điều trị 

- Tổng phân tích máu ngoại vi: 2 -3 lần/ tuần hoặc sau mỗi lần truyền máu  

trong quá trình điều trị nội trú, sau đó theo dõi xét nghiệm hàng tháng. 

- Tủy đồ: sau điều trị hóa chất cần đánh giá đáp ứng 

- Xét nghiệm theo dõi chức năng gan, thận, acid uric, đường huyết, điện giải 

đồ 1-2 lần/tuần trong thời gian điều trị nội trú, 1 tháng/ lần trong quá trình điều trị 

ngoại trú 



 
 

 
 

- Nghiệm pháp coombs trực tiếp – gián tiếp, sàng lọc kháng thể bất thường, 

định lượng sắt – ferritin huyết thanh khi có tiền sử truyền máu 

- Xét nghiệm đông máu cơ bản mỗi khi vào điều trị nội trú hoặc khi có bất 

thường cần phải kiểm soát theo dõi. 

- Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm cho người bệnh khi 

có diễn biến bất thường hoặc khi 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 

3. Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định 

- Dựa vào triệu chứng lâm sàng điển hình của bệnh 

- Dựa vào triệu chứng cận lâm sàng: xét nghiệm tủy đồ thấy tế bào Blast ≥20% 

tế bào có nhân. 

4. Chẩn đoán thể bệnh Lơ xê mi cấp (bệnh bạch cầu cấp)  

4.1. Lơ xê mi cấp dòng tủy 

Xếp loại LXM cấp dòng tủy theo FAB 1986 có bổ sung 

Thể Đặc điểm hình thái, hoá học tế 

bào 

Dấu ấn miễn dịch 

M0 

Tế bào non chưa biệt hóa  90% 

các tế bào có nhân không thuộc 

dòng hồng cầu, không có thể Auer, 

<3% MPO+ 

CD34+ 

M1 

Tế bào non chưa biệt hóa  90% 

các tế bào có nhân không thuộc 

dòng hồng cầu, hiếm thể Auer,  

3% MPO+ 

HLA-DR, CD13, CD33, CD15, CD11± 

M2 

Tế bào non chưa biệt hóa < 90% 

các tế bào có nhân không thuộc 

dòng hồng cầu, nhiều thể Auer 

HLA-DR, CD13, CD33, CD15, CD11± 



 
 

 
 

Thể Đặc điểm hình thái, hoá học tế 

bào 

Dấu ấn miễn dịch 

M3 
Lơ xê mi cấp tiền tủy bào 

Dưới nhóm: M3v 
CD33, CD13, CD15, CD11 

M4 
Lơ xê mi cấp dòng tủy-mono 

Dưới nhóm: M4eo 

HLA-DR, CD34±, CD33, CD15±, 

CD14, CD64, CD11 

M5 
Lơ xê mi cấp dòng mono HLA-DR, CD34±, CD33, CD15±, 

CD14, CD64, CD11 

M6 

 50% là các tiền thân hồng cầu 

Blast dòng tủy  30% các tế bào có 

nhân không thuộc dòng hồng cầu 

Glycophorin A 

M7 
 30% là các tế bào tiền thân dòng 

mẫu tiểu cầu 
HLA-DR, CD61, CD42, CD34±, CD33± 

 

4.2. Lơ xê mi cấp dòng lympho 

 Xếp loại LXM cấp dòng lympho (ALL) theo FAB 1986  

Thể bệnh theo 

FAB 

Đặc điểm hình thái tế bào 

ALL thể L1 Các tế bào có kích thước nhỏ, đồng đều 

ALL thể L2 Các tế bào có kích thước lớn; to nhỏ không đồng đều 

ALL thể L3 Các tế bào có kích thước lớn, nhiều hốc trong nguyên sinh chất 

5. Chẩn đoán phân biệt  

 LXM cấp cần được chẩn đoán phân biệt với phản ứng giả LXM gặp trong 

nhiễm trùng, ung thư di căn tủy xương, hội chứng rối loạn sinh tủy (MDS), các bệnh 

tăng sinh tủy mạn tính ác tính (MPNs) 

- Phản ứng giả lơ xê mi cấp: người bệnh có biểu hiện nhiễm trùng nặng, số 

lượng bạch cầu tăng vừa phải (thường dưới 50 G/l), có hiện tượng non hóa của tế bào 

bạch cầu dòng hạt có tỷ lệ tế bào non tương đối thấp, thường khoảng từ 5% đến dưới 



 
 

 
 

20%), không có sự tăng sinh ác tính dòng bạch cầu trong tủy xương. Khi hết nhiễm 

trùng, số lượng bạch cầu dần trở về bình thường. 

- Hội chứng rối loạn sinh tủy (MDS): đây là nhóm bệnh lý tiền LXM cấp. Đa 

số MDS sẽ tiến triển thành LXM cấp. 

- Đôi khi cũng cần phân biệt LXM cấp với một số bệnh máu khác như tan máu, 

giảm tiểu cầu, suy tủy, u lympho ác tính. 

IV. ĐIỀU TRỊ BỆNH BẠCH CẦU CẤP 

1. Hướng điều trị 

- Dùng phác đồ đa hoá trị liệu; 

- Liệu trình điều trị chia làm nhiều đợt: Tấn công (điều trị cảm ứng), củng cố, 

duy trì; 

- Phối hợp hoá trị liệu với ghép tế bào gốc tạo máu; 

- Phối hợp hóa trị liệu với điều trị nhắm đích; 

- Điều trị tuỳ theo nhóm nguy cơ. 

- Điều trị hỗ trợ khi có thiếu máu, nhiễm trùng, xuất huyết,… 

2. Điều trị cụ thể  

2.1. Điều trị LXM cấp dòng tủy (AML) trừ thể tiền tủy bào (APL) 

2.1.1. Phác đồ hóa trị liệu tiêu chuẩn 

a. Đối với người bệnh dưới 60 tuổi  

Phác đồ hóa trị liệu tiêu chuẩn bao gồm: Phác đồ tấn công (điều trị cảm ứng) 

“3+7”, củng cố bằng cytarabin liều cao (HDAC) 4 đợt. Cụ thể như sau: 

- Phác đồ "3+7": 

+ Daunorubicin 45-60 mg/m2 da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1-3; hoặc 

Idarubicin 12mg/m2/ngày x 3 ngày; 

+ Ara-C 100-200 mg/m2 da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1-7. 

- Phác đồ cytarabin liều cao: 

+ Ara-C 3000 mg/m2 da/12 giờ x 2 lần/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1, 3, 5. 

Các đợt điều trị cách nhau 28 ngày hoặc 1 tuần sau khi tủy xương hồi phục sau 

đợt điều trị trước đó (số lượng bạch cầu hạt >1,5G/L; số lượng tiểu cầu >100G/L). 



 
 

 
 

- Cần lưu ý rằng LXM cấp dòng mono hoặc tủy-mono hoặc dòng tủy có SLBC 

lúc chẩn đoán > 50G/L có tỷ lệ thâm nhiễm thần kinh trung ương đáng kể nên cần 

được điều trị dự phòng thâm nhiễm thần kinh trung ương như đối với LXM cấp dòng 

lympho. 

b. Đối với người bệnh trên 60 tuổi  

Tùy theo thể trạng người bệnh, có thể sử dụng cytarabin liều thấp đơn thuần 

điều trị nhiều đợt (100 mg/m2 da/ngày trong 5-7 ngày), hoặc phác đồ “3+7” giảm số 

ngày điều trị (“2+5”) phối hợp với phác đồ cytarabin liều trung bình (IDAC: Ara-C 

2000 mg/m2 da/12 giờ x 2 lần/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1, 3, 5 dùng 2-4 đợt) để 

điều trị củng cố. Cũng có thể tham khảo phác đồ Cytarabine liều thấp (tiêm dưới da) 

+ Purinethol/ Azacitibine/ Decitabine/Clofarabine cho bệnh nhân trên 70 tuổi. 

2.1.2. Điều trị LXM cấp dòng tủy tái phát, kháng thuốc 

Với LXM cấp dòng tủy tái phát hoặc kháng thuốc, có thể sử dụng các phác đồ 

hóa trị liệu liều cao như phác đồ ADE, FLAG-IDA, Mito-FLAG, CLAG, HAM, 

Cytarabin + Mitoxantron; hoặc phác đồ Cytarabin liều cao; nên tiến tới ghép đồng 

loại nếu đủ điều kiện. 

- Phác đồ FLAG-IDA: 

+ Fludarabin 25-30 mg/m2 da truyền tĩnh mạch ngày 1-5; 

+ Cytarabin 2.000 mg/m2 da truyền tĩnh mạch ngày 1-5; 

+ G-CSF 5 mcg//kg cân nặng/ngày tiêm dưới da từ ngày 6 đến khi phục hồi 

bạch cầu hạt trung tính (>1,5G/L); 

+ Idarubicin 10 mg/m2 da/ngày tiêm tĩnh mạch ngày 1-3. 

Điều trị 1-2 đợt. Mỗi đợt điều trị cách nhau 28 ngày hoặc 1 tuần sau khi tủy 

xương hồi phục sau đợt điều trị trước đó (số lượng bạch cầu hạt >1,5G/L; số lượng 

tiểu cầu >100G/L). 

2.1. 3. Chỉ định ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại (chi tiết xin xem ở bài Ghép tế 

bào gốc tạo máu) 

- Chỉ định ghép tế bào gốc tạo máu dựa trên nhóm nguy cơ của người bệnh 

LXM cấp.  



 
 

 
 

2.2. Điều trị LXM cấp thể tiền tủy bào (APL) 

2.2.1. Phân nhóm nguy cơ 

Nhóm nghiên cứu Italian Group for Adult Hematologic Diseases (GINEMA) 

và Spanish PETHEMA phân nhóm nguy cơ đối với bệnh nhân APL theo chỉ số SLBC 

và SLTC:   

- Nguy cơ thấp SLBC < 10G/L và SLTC > 40G/L;  

- Nguy cơ trung bình SLBC < 10G/L và SLTC < 40G/L;  

- Nguy cơ cao SLBC >10G/L và SLTC < 40G/L.  

2.2.2. Phác đồ điều trị cụ thể 

  Các phác đồ điều trị thường phối hợp điều trị nhắm đích với ATRA (all trans 

retinoic acid) và hóa trị liệu, bao gồm các đợt tấn công, củng cố và duy trì. 

- Phác đồ tấn công CALGB 9710: 

 + Người lớn: ATRA (45 mg/m2 da/ngày đến khi lui bệnh hoàn toàn: tối đa 90 

ngày); Trẻ em: ATRA 25mg/m m2 da/ngày chia hai lần; 

+ Daunorubicin 50 mg/m2 da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 3-6; 

+ Ara-C 200 mg/m2 da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 3-9. 

- Điều trị củng cố 2-3 đợt: 

+ ATRA (người lớn 45 mg/m2 da/ngày; trẻ em: 25mg/m m2 da/ngày, đường 

uống ngày 1-7); 

+ Daunorubicin 50 mg/m2 da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 3-5. 

Mỗi đợt điều trị cách nhau 14-21 ngày hoặc 1 tuần sau khi tủy xương hồi phục 

sau đợt điều trị trước đó (số lượng bạch cầu hạt > 1,5G/L; số lượng tiểu cầu > 

100G/L). 

- Điều trị duy trì bằng ATRA 45 mg/m2 da đường uống hàng ngày trong 15 

ngày mỗi 3 tháng, 6-MP 60 mg/m2 da 1 lần hàng ngày và methotrexate 20 mg/m2 da 

1 lần hàng tuần trong 2 năm. 

- Hội chứng ATRA có thể xảy ra trong 21 ngày đầu của điều trị với các triệu 

chứng như: sốt, hạ huyết áp, giữ nước, suy hô hấp, viêm niêm mạc, dịch màng phổi, 

màng tim, các đám mờ trên X-quang phổi, suy thận cấp, suy chức năng gan, thường 



 
 

 
 

đi kèm với tăng bạch cầu. Điều trị bằng dexamethasone 10 mg mỗi 12 giờ đường tĩnh 

mạch trong ít nhất 3 ngày. Có thể tạm thời dừng thuốc ATRA cho đến khi hội chứng 

ATRA giảm hoặc hết. 

- Đối với LXM cấp tiền tủy bào tái phát, lựa chọn điều trị bằng Arsenic trioxide 

(ATO) với liều: ATO 0,15 mg/kg/ngày đến khi lui bệnh hoàn toàn trong tủy xương, 

tối đa 60 liều, trung bình 35 liều. Điều trị củng cố bằng ATO với liều như trên, 25 

liều trong vòng 5 tuần. 

- Đối với bệnh nhân trên 60 tuổi: điều trị ATRA đơn độc hoặc ATO. 

2.3. Điều trị LXM cấp dòng lympho ở người lớn 

2.3.1. Nguyên tắc điều trị: 

- Dựa trên các tiêu chí: Lâm sàng, miễn dịch, tế bào di truyền, đáp ứng với điều 

trị tấn công mà chia làm 2 nhóm: Nhóm nguy cơ tiêu chuẩn và nhóm nguy cơ cao; 

- Nhóm nguy cơ tiêu chuẩn theo CALGB bao gồm người bệnh có số lượng 

bạch cầu thấp - dưới 30G/L đối với LXM cấp dòng lympho B hoặc số lượng bạch cầu 

dưới 100G/L đối với LXM cấp dòng lympho T; không có khối u lympho lớn, không 

thâm nhiễm thần kinh trung ương; nhạy với corticoid; đạt lui bệnh hoàn toàn ngày 

25-35 sau điều trị tấn công. Nhóm nguy cơ cao bao gồm các người bệnh có số lượng 

bạch cầu cao; có khối u lympho lớn; thâm nhiễm thần kinh trung ương hoặc tinh hoàn; 

kém đáp ứng với corticoid; không đạt lui bệnh ngày 25-35 sau điều trị tấn công; có 

các bất thường NST và đột biến gen: t(4;11) và/hoặc MLL-AF4(+) B-ALL, t(9;22) 

và/hoặc BCR-ABL(+), t(1;19) và/hoặc E2A-PBX1(+) B-ALL.  

- Lựa chọn phác đồ đa hóa trị liệu; 

- Liệu trình điều trị: Tấn công (điều trị cảm ứng), củng cố, dự phòng thâm 

nhiễm hệ thần kinh trung ương, điều trị duy trì. 

2.3.2. Phác đồ điều trị 

Thuốc hoá chất cơ sở bao gồm vincristin và prednisolon. Thử nghiệm CALGB 

bổ sung anthracyclin (daunorubicin) giúp tăng tỷ lệ đạt lui bệnh hoàn toàn lên 70-

85%. Các phác đồ hóa trị liệu gần đây bổ sung thêm L-asparaginase và/hoặc 

cyclophosphamid (vincristin, prednisolon, daunorubicin, asparaginase ± 



 
 

 
 

cyclophosphamid) (phác đồ LALA 94 hoặc CALGB 8811). Hiện nay, một số phác 

đồ mới hơn như GRAALL 2005 (Group for research on adult acute lymphoblastic 

leukemia 2005), sử dụng hóa trị liệu liều cao/phân liều cho LXM cấp dòng lympho 

có NST Ph(-) và hóa trị liệu liều cao/phân liều (chẳng hạn như phác đồ Hyper-CVAD) 

phối hợp với thuốc ức chế hoạt tính tyrosine kynase (imatinib, nilotinib, dasatinib) 

cho LXM cấp dòng lympho có NST Ph(+), hóa trị liệu phối hợp với rituximab cho 

LXM cấp dòng lympho có CD20(+), giúp tăng tỷ lệ lui bệnh lên tới gần 100%. 

a. Phác đồ điều trị tấn công ALL  

 Có thể lựa chọn một trong các phác đồ tham khảo sau để điều trị các thể LXM 

cấp dòng lympho thường gặp (ALL tế bào tiền B/tế bào T): 

- Phác đồ tấn công DVP: 

+ Daunorubicin 45 mg/m2 da, truyền tĩnh mạch trong 30 phút ngày 1-3; 

+ Prednisolon 60 mg/m2 da đường uống ngày 1-35; 

+ Vincristin 2 mg đường tĩnh mạch ngày 1, 8, 15, 22. 

- Phác đồ tấn công (theo International ALL trial MRC UKALL E2993): 

Điều trị cảm ứng pha 1 (tuần 1-4): 

+ Daunorubicin 60 mg/m2 da đường tĩnh mạch (truyền trong 30 phút) ngày 1, 

8, 15, 22; 

+ Vincristin 1,4 mg/m2 da đường tĩnh mạch ngày 1, 8, 15, 22; 

+ Prednisolon 60 mg/m2 da đường uống ngày 1-28; 

+ Asparaginase 10.000 IU đường tĩnh mạch ngày 17-28; 

+ Methotrexate 12,5 mg tiêm tủy sống ngày 15. 

Điều trị cảm ứng pha 2 (tuần 5-8): 

+ Cyclophosphamid 650 mg/m2 da truyền tĩnh mạch ngày 1, 15, 29; 

+ Cytarabin 75 mg/m2 da truyền tĩnh mạch ngày 1-4, 8-11, 15-18, 22-25; 

+ Mercaptopurin 6 mg/m2 da đường uống ngày 1-28; 

+ Methotrexate 12,5 mg tiêm tủy sống ngày 1, 8, 15, 22. 

Bắt đầu điều trị pha 2 khi tủy xương hồi phục sau điều trị pha 1 (số lượng bạch 

cầu hạt >1,5 x 109/L; số lượng tiểu cầu >100 x 109/L). 



 
 

 
 

Điều trị tăng cường kết hợp với dự phòng thâm nhiễm thần kinh trung ương (3 

đợt) sau điều trị cảm ứng: 

+ Methotrexate 3.000 mg/m2 da truyền tĩnh mạch ngày 1, 8, 22 (kèm theo dự 

phòng biến chứng bằng folinic acid); 

+ Asparaginase 10.000 IU đường uống ngày 2, 9, 23. 

Mỗi đợt điều trị trong phác đồ này cách nhau 21-28 ngày hoặc 1 tuần sau khi 

tủy xương hồi phục sau đợt điều trị trước đó (số lượng bạch cầu hạt >1,5G/L; số 

lượng tiểu cầu > 100G/L). 

- Với ALL có NST Ph dương tính 

 Imatinib 800 mg/ngày đường uống. Có thể cân nhắc dùng thuốc ức chế hoạt 

tính tyrosin kinase thế hệ 2 như nilotinib hoặc dasatinib để thay thế imatinib. Phối 

hợp với prednisone 40 mg/m2/ngày đường uống ngày 1-45 hoặc hóa trị liệu (phác đồ 

Hyper-CVAD). 

b. Điều trị củng cố  

Phác đồ củng cố (theo International ALL trial MRC UKALL E2993): 

- Chu kỳ 1: 

+ Cytarabin 75 mg/m2 da truyền tĩnh mạch ngày 1-5; 

+ Etoposid 100 mg/m2 da truyền tĩnh mạch ngày 1-5; 

+ Vincristin 1,4 mg/m2 da truyền tĩnh mạch ngày 1, 8, 15, 22; 

+ Dexamethason 10 mg/m2 da đường uống ngày 1-28. 

- Chu kỳ 2+4: 

+ Cytarabin 75 mg/m2 da truyền tĩnh mạch ngày 1-5; 

+ Etoposid 100 mg/m2 da truyền tĩnh mạch ngày 1-5. 

- Chu kỳ 3: 

+ Daunorubicin 25 mg/m2 da truyền tĩnh mạch ngày 1, 8, 15, 22; 

+ Cyclophosphamid 650 mg/m2 da truyền tĩnh mạch ngày 29; 

+ Cytarabin 75 mg/m2 da truyền tĩnh mạch ngày 31-34, 38-41; 

+ Thioguanin 60 mg/m2 da đường uống ngày 29-42. 



 
 

 
 

Mỗi chu kỳ điều trị cách nhau 21-28 ngày hoặc 1 tuần sau khi tủy xương hồi 

phục sau đợt điều trị trước đó (số lượng bạch cầu hạt >1,5G/L; số lượng tiểu cầu 

>100G/L). 

c. Điều trị duy trì  

Phác đồ thường dùng bao gồm mercaptopurin hàng ngày và methotrexate hàng 

tuần, phối hợp với các đợt điều trị bằng vincristin và prednisolon.  

- Phác đồ điều trị duy trì (theo International ALL trial MRC UKALL E2993): 

Điều trị duy trì kéo dài trong 2,5 năm. 

+ Vincristin 1,4 mg/m2 da/ngày đường tĩnh mạch mỗi 3 tháng; 

+ Prednosone 60 mg/m2 da/ngày uống ngày 1-5 mỗi 3 tháng; 

+ Mercaptopurin 75 mg/m2 da/ngày uống hàng ngày; 

+ Methotrexate 20 mg/m2 da uống hàng tuần. 

d. Điều trị dự phòng thâm nhiễm thần kinh trung ương 

Đây là một phương pháp điều trị cơ bản trong ALL do tỷ lệ thâm nhiễm thần 

kinh trung ương khá cao (khoảng 1/3 số người bệnh), nhất là ALL tế bào B trưởng 

thành (tới 10% người bệnh khởi phát với triệu chứng thâm nhiễm thần kinh trung 

ương) 

Phác đồ điều trị thường bao gồm hoá chất nội tuỷ (methotrexate, cytarabin) có 

thể kèm theo tia xạ sọ não, ngay khi bắt đầu hoá trị liệu tấn công.  

- Phác đồ dự phòng thâm nhiễm thần kinh trung ương (theo ALL 05/93): 

+ Methotrexate 15 mg tiêm tuỷ sống ngày 1; 

+ Cytarabin 40 mg tiêm tuỷ sống ngày 1; 

+ Dexamethason 4 mg tiêm tuỷ sống ngày 1. 

e. Hóa trị liệu liều cao/ phân liều 

Thường được sử dụng với ALL tái phát hoặc các thể ALL đáp ứng kém với 

hoá trị liệu liều tiêu chuẩn (mature B-ALL, Burkit leukemia). Phác đồ thường dùng 

là Hyper-CVAD, bao gồm 6-8 đợt điều trị, không điều trị duy trì. 

Phác đồ Hyper - CVAD:  



 
 

 
 

Phác đồ Hyper - CVAD bao gồm 6-8 đợt điều trị, chia thành 2 course A và B; 

điều trị xen kẽ. 

- Course A: 

+ Cyclophosphamid 300mg/m2 da truyền tĩnh mạch trong 3 giờ, mỗi 12 giờ, 

ngày 1,2, 3; 

+ Methotrexate 12 mg tiêm tủy sống ngày thứ 2; 

+ Doxorubicin 50 mg/m2 da tiêm tĩnh mạch ngày thứ 4; 

+ Vincristine 2mg tiêm tĩnh mạch ngày thứ 4 và ngày 11; 

+ Dexamethasone 40 mg/ngày tiêm tĩnh mạch hoặc uống từ ngày 1 đến ngày 

4 và ngày 11 đến ngày 14; 

+ Cytarabine 70 mg tiêm tủy sống ngày thứ 7. 

- Course B: 

+ Methotrexate 1.000mg/m2 da truyền tĩnh mạch trong vòng 24 giờ ngày thứ 

nhất (kèm theo dự phòng biến chứng bằng folinic acid); 

+ Cytarabin 3.000mg/m2 da truyền tĩnh mạch trong 2 giờ, mỗi 12 giờ, vào ngày 

2 và 3. 

Mỗi đợt điều trị cách nhau 21-28 ngày hoặc 1 tuần sau khi tủy xương hồi phục 

sau đợt điều trị trước đó (số lượng bạch cầu hạt > 1,5G/L; số lượng tiểu cầu > 

100G/L). 

4. Điều trị hỗ trợ 

- Chống thiếu máu: truyền KHC để duy trì Hb > 100 g/l 

- Chống xuất huyết: truyền khối tiểu cầu khi số lượng tiểu cầu < 20 G/l, hoặc 

< 50 G/l mà có xuất huyết nặng. 

- Chống nhiễm trùng: Người bệnh được điều trị trong điều kiện vô trùng; dùng 

kháng sinh phổ rộng khi có nhiễm trùng (imipenem, meropenem, cephalosporin thế 

hệ 3-4, phối hợp vancomycin, aminosid, kháng sinh chống nấm); chuyển sang kháng 

sinh đặc hiệu sau khi có kết quả cấy bệnh phẩm và kháng sinh đồ; dùng các yếu tố 

kích thích sinh máu như GM-CSF, G-CSF (xin xem chi tiết trong bài Điều trị bệnh 

nhân suy giảm miễn dịch do giảm bạch cầu đoạn trung tính). 



 
 

 
 

- Điều trị DIC bằng chế phẩm máu và heparin hoặc heparin trọng lượng phân 

tử thấp. 

- Phòng ngừa hội chứng tiêu khối u và tăng acid uric bằng thuốc allopurinol, 

truyền dịch, tăng cường bài niệu, kiềm hoá nước tiểu.  

- Gạn tách bạch cầu bằng máy tách thành phần máu tự động khi số lượng bạch 

cầu quá cao (trên 100 x 109/L). 

- Cân nhắc ghép tế bào gốc đồng loại với phác đồ điều kiện hóa thông thường, 

ghép tế bào gốc đồng loại điều kiện hóa tối thiểu kết hợp truyền tế bào lympho người 

cho để tận dụng hiệu ứng mảnh ghép chống LXM [1]. 

5. Theo dõi đáp ứng điều trị 

5.1. Các tiêu chí theo dõi bệnh 

- Tiêu chuẩn lui bệnh về huyết học: Bằng xét nghiệm tủy đồ (4 tuần sau khi kết 

thúc điều trị) theo tiêu chuẩn của Viện Ung thư quốc gia Hoa Kỳ (1990): 

+ Lui bệnh hoàn toàn: Người bệnh ổn định trên lâm sàng, số lượng bạch cầu 

trung tính >1,5G/L, Hct >0,3 l/l, số lượng tiểu cầu >100G/L, không còn tế bào blast 

ở máu ngoại vi, tỷ lệ tế bào blast trong tủy xương < 5%, trên nền tủy sinh máu bình 

thường. 

+ Lui bệnh không hoàn toàn: Tỷ lệ tế bào blast ở tủy xương từ 5- 20%. 

+ Không lui bệnh: Tỷ lệ tế bào blast ở tủy xương >20%. 

- Bệnh tồn dư tối thiểu (minimal residual disease - MRD): 

+ Bệnh tồn dư tối thiểu là tình trạng còn tồn tại các tế bào blast dưới ngưỡng 

phát hiện được bằng xét nghiệm tế bào học máu ngoại vi và tủy xương sau khi điều 

trị LXM cấp. 

 Để phát hiện tình trạng bệnh tồn dư tối thiểu cần làm các xét nghiệm sau: 

+ Có thể sử dụng kỹ thuật đếm tế bào dòng chảy đa màu (multicolor flow 

cytometry) nhằm phát hiện kiểu hình miễn dịch bất thường (ngưỡng phát hiện <1 x 

10-4.). 

+ Ở mức độ chính xác hơn, có thể sử dụng kỹ thuật PCR định lượng (RQ-PCR) 

để xác định các đột biến gen đặc trưng trong LXM cấp (ngưỡng phát hiện <1 x 10-



 
 

 
 

5/6). Các đột biến này bao gồm các gen tổ hợp đặc trưng hoặc các đột biến gen khác 

như đột biến điểm. Để phát hiện các đột biến điểm có thể phải sử dụng tới kỹ thuật 

giải trình tự gen. 

+ Để xác định MRD âm tính cần chỉ ra được rằng số lượng tế bào blast còn lại 

trên người bệnh sau điều trị là nhỏ hơn 1/104 tế bào bình thường (<0,01%). 

+ Kết quả phát hiện MRD được chia theo 3 mức: MRD âm tính, MRD dương 

tính bằng kỹ thuật xét nghiệm định tính, MRD dương tính bằng kỹ thuật xét nghiệm 

định lượng [1.2.3] 

5.2. Theo dõi diễn biến điều trị và tác dụng phụ của thuốc 

- Thăm khám lâm sàng hàng ngày. 

- Các xét nghiệm cơ bản (tổng phân tích tế bào máu ngoại vi; sinh hóa máu: 

Chức năng gan, thận, acid uric, điện giải đồ, đường huyết; đông máu cơ bản): Làm 

trước khi bắt đầu điều trị hóa chất và hàng tuần cho đến hết đợt điều trị. Riêng xét 

nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi cần làm hàng ngày hoặc cách ngày từ khi 

bắt đầu điều trị hóa chất để theo dõi tình trạng giảm tế bào máu, đặc biệt là số lượng 

bạch cầu hạt và tiểu cầu. 

- Làm điện tim đồ trước khi bắt đầu điều trị hóa chất, đặc biệt khi dùng phác 

đồ có anthracyclin như daunorubicin, doxorubicin. 

- Xét nghiệm đông máu để chẩn đoán và theo dõi điều trị đối với rối loạn đông 

máu gặp trong LXM cấp, nhất là hội chứng đông máu rải rác trong lòng mạch (DIC). 

Chẩn đoán DIC theo tiêu chuẩn của Hội đông máu tắc mạch quốc tế, có tính đến đặc 

thù của DIC gặp trong LXM cấp (trong bối cảnh giảm tiểu cầu, thiếu máu) và theo 

dõi xét nghiệm có tính động học (xét nghiệm lặp lại sau mỗi 6 giờ). Các xét nghiệm 

cơ bản bao gồm: đàn hồi đồ cục máu (TEG), đếm số lượng tiểu cầu, định lượng 

fibrinogen, APTT, PT (tính theo thời gian), D-dimer.  

- Cấy bệnh phẩm tại vị trí nhiễm trùng, cấy máu để phát hiện tác nhân nhiễm 

trùng và làm kháng sinh đồ. 



 
 

 
 

- Ngoài ra, tùy theo tình trạng lâm sàng cụ thể mà thực hiện các xét nghiệm 

thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm khác để phát hiện và điều trị 

các biến chứng trong quá trình điều trị. 

6. Tiêu chuẩn ra viện  

         - Huyết sắc tố ≥  100 g/l, TC >20 g/l, Bạch cầu đoạn trung tính >1G/l, lâm sàng 

không có biểu hiện nhiễm trùng. Đây chỉ là tiêu chí lý tưởng còn thực hành lâm sàng 

phải dựa vào tùy từng bệnh nhân và tình huống cụ thể. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

 Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân bệnh bạch cầu cấp rất cao, có những trường hợp tử 

vong trong vòng 2-3 tuần đầu do hội chứng xuất huyết và chảy máu. Cho nên càng 

chẩn đoán sớm càng tốt, đặc biệt với thể M3. Với tiến bộ trong điều trị, bệnh nhân 

đáp ứng với điều trị hoặc ghép tế bào gốc thì bệnh nhân ung thư máu được coi là khỏi 

bệnh. 

 Các yếu tố tiên lượng Lơ xê mi cấp gồm: 

 + Tuổi: tuổi trẻ, nhất là trẻ em tiên lượng tốt 

 + Nguồn gốc tế bào: Ngoại trừ AML- M3 tiên lượng tốt thì dòng lympho có 

tiên lượng tốt hơn dòng tủy, nhất là dòng B lympho. Thể mono đáp ứng với điều trị 

kém hơn so với các thể khác. 

 + Số lượng tế bào: Tiên lượng xấu ở thể tăng tế bào nhất là tăng tới trên 200 

G/l; thể giảm tế bào cũng có tiên lượng xấu. 

 + Biến đổi nhiễm sắc thể: tiên lượng xấu thường gặp ở các thể monosomy, 5, 

7, q5, q7; tiên lượng tốt gặp ở các thể đa bội. 

 + Tiên lượng xấu còn phụ thuộc vào yếu tố chăm sóc về tinh thần, dinh dưỡng, 

vệ sinh và phác đồ điều trị. Tiên lượng tốt nếu có sự hợp tác chặt chẽ giữa thầy thuốc 

- bệnh nhân và gia đình. 

 + Điều trị lơ xê mi cấp có kết quả còn phụ thuộc vào sử dụng kịp thời các biện 

pháp hỗ trợ nhất là các thành phần máu như: tiểu cầu, khối hồng cầu, cryo… và các 

thuốc kích sinh bạch cầu, kháng sinh chống nhiễm trùng… [2.3] 

VI. PHÒNG BỆNH 



 
 

 
 

- Hiện nay vẫn chưa có phương pháp nào phòng tránh được bệnh LXM cấp. 

- Vì vậy chúng ta cần thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe toàn bộ, hạn chế tiếp 

xúc với hóa chất, tia xạ. 

- Với bệnh nhân đã được chẩn đoán và điều trị cần tuân thủ điều trị theo phác 

đồ và hướng dẫn tái khám của bác sĩ. Ăn uống đầy đủ, nâng cao thể trạng, giữ gìn vệ 

sinh tránh tình trạng nhiễm trùng. 

VII.TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

1. Với bệnh nhân lần đầu chẩn đoán 

- Bệnh nhân có các triệu chứng của xuất huyết, thiếu máu, nhiễm trùng… 

- Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: có tình trạng bất thường các 

tế bào máu. 

2. Với bệnh nhân đang điều trị định kỳ theo dõi hàng tháng cần nhập viên khi 

- Bệnh nhân vào viện định kỳ theo hẹn điều trị phác đồ 

- Vào viện vì các biến chứng biểu hiện của thiếu máu, xuất huyết, nhiễm trùng, 

chuyển cấp … 

VIII. MỘT SỐ MÃ BỆNH  ICD 

STT Mã bệnh Tên bệnh 

1 C90.1 Bệnh bạch cầu dạng tương bào 

2 C91.0 Bệnh bạch cầu dạng nguyên bào Lympho cấp 

3 C92.0 Bệnh bạch cầu dạng tủy cấp 

4 C92.9 Bệnh bạch cầu dạng tủy, không đặc hiệu 

5 C92.8 Bệnh bạch cầu dạng tủy cấp có loạn sản đa dòng 
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SUY TỦY XƯƠNG VÔ CĂN  

 

 

I. KHÁI NIỆM  

Suy tủy xương là bệnh lý tế bào gốc với đặc điểm là giảm 3 dòng tế bào máu 

ngoại vi do sự giảm sinh tế bào máu của tủy xương mà không có sự thâm nhiễm bất 

thường của tế bào khác cũng như không có sự tăng sinh tổ chức liên võng tại tủy. 

II. NGUYÊN NHÂN 

1.  Bẩm sinh 

- Thiếu máu Fanconi 

- Hội chứng Diamond-Blackfan 

- Suy tủy có tính chất gia đình. 

2.  Mắc phải 

- Vô căn: Hiện có khoảng 90% suy tủy xương chưa tìm được nguyên nhân. 

- Virus: viêm gan, Epstein-Barr virus, HIV, Parvovirus … 

- Nhiễm tia xạ, hóa chất (Benzen, thuốc trừ sâu , diệt cỏ).. 

- Thuốc: Chloramphenicol, Phenylbutazone, thuốc chống động kinh, thuốc 

kháng giáp trạng, thuốc chống sốt rét và các muối vàng… 

- Đái huyết sắc tố kịch phát ban đêm 

- Thai nghén: xuất hiện khi mang thai và có thể phục hồi sau khi sinh 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định:  

1.1  Lâm sàng 

Biểu hiện lâm sàng thường là do giảm các dòng tế bào máu ngoại vi gây nên. 

Do vậy có 3 hội chứng chính: 

- Hội chứng thiếu máu: Da xanh, niêm mạc nhợt, mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu, 

khó thở, khó tập trung, nhịp tim nhanh, tiếng thổi tâm thu cơ năng và các biểu hiện 



 
 

 
 

thiếu máu tại các hệ cơ quan khác trong cơ thể. Thiếu máu trong suy tủy thường diễn 

râ từ từ và bệnh nhân có xu hướng thích nghi với tình trạng thiếu máu đó. 

- Hội chứng xuất huyết có đặc điểm do giảm tiểu cầu: xuất huyết đa hình thái, 

xuất huyết chủ yếu dưới da và niêm mạc, cũng có thể xuất huyết nội tạng. Mức độ 

xuất huyết thường tương xứng với mức độ giảm tiểu cầu. 

- Hội chứng nhiễm trùng: sốt, viêm loét miệng, nhiễm trùng da, mô mềm, và 

các cơ quan khác như hô hấp, tiết niệu, tiêu hóa... do tình trạng giảm bạch cầu hạt 

trung tính gây nên. 

- Gan, lách, hạch ngoại vi không to. 

Bên cạnh bệnh cảnh suy tủy xương toàn bộ có giảm 3 dòng tế bào máu ngoại 

vi, có thể gặp bệnh cảnh suy tủy một dòng tế bào đơn độc hoặc suy 2 dòng tế bào, 

thường gặp nhất là suy tủy dòng hồng cầu. 

1.2  Cận lâm sàng  

a. Xét nghiệm chẩn đoán 

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: giảm 1, 2 hoặc 3 dòng tế bào máu ngoại 

vi. 

- Hồng cầu lưới: giảm. 

- Huyết đồ: Thiếu máu hồng cầu bình sắc, kích thước bình thường; số lượng 

bạch cầu giảm, giảm số lượng bạch cầu trung tính < 1,5 G/l, tăng tỉ lệ Lympho trong 

công thức bạch cầu; giảm số lượng tiểu cầu. 

- Tủy đồ: Giảm số lượng tế bào tủy,giảm sinh các dòng tế bào hồng cầu, bạch 

cầu, mẫu tiểu cầu, tăng tỉ lệ lympho trong tủy, hình thái tế bào bình thường. 

- Sinh thiết tủy xương:  

+ Rất nghèo tế bào sinh máu, tổ chức sinh máu chủ yếu bị mỡ hóa hoặc có thể 

xơ hóa, rải rác còn một số vùng có tế bào nhưng chủ yếu là lymphocyte; 

+ Không có tế bào lạ hoặc tế bào ác tính. 

- Các xét nghiệm định hướng  nguyên nhân gây bệnh:  

+ Các virus HBV, HCV, HIV, EBV, CMV... âm tính loại trừ nguyên nhân suy 

tủy xương do virus. 



 
 

 
 

+ Kháng thể kháng nhân-dsDNA, Anticardiolipin IgG/ IgM để loại trừ do bệnh 

hệ thống và tự miễn. 

+ Xét nghiệm hoá sinh: chức năng gan, thận, bilirubin trực tiếp- gián tiếp, LDH, 

acid uric, albumin, protein…để loại trừ giảm các dòng tế bào máu ngoại vi do bệnh 

lý khác không phải suy tủy xương. 

+ Định lượng sắt, ferritin, acid folic, vitamin B12: bình thường hoặc tăng nhẹ. 

b. Xét nghiệm theo dõi điều trị:  

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 2-3 lần/tuần 

- Xét nghiệm nhóm máu hệ ABO; Rh(D) để xử trí truyền máu đối với người 

bệnh truyền máu lần đầu.  

- Khảo sát đông máu: PT, APTT, Fibrinogen, D-Dimer khi có xuất huyết. 

- Chức năng gan, thận, điện giải đồ: 1-2 lần/ tuần (với người bệnh dùng thuốc 

ức chế miễn dịch). 

- Glucose trước mỗi đợt điều trị, HbA1C 3tháng/lần với những người bệnh điều 

trị corticoid. 

- 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. 

c. Xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều trị biến chứng : 

Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm cho người bệnh khi 

có diễn biến bất thường hoặc khi hội chẩn. 

- Biến chứng nhiễm khuẩn: cần thực hiện các xét nghiệm xác định ổ nhiễm 

khuẩn 

+ Siêu âm ổ bụng, X quang tim phổi. 

+ Nuôi cấy máu, nuôi cấy mẫu đờm. 

+ Tổng phân tích nước tiểu, nuôi cấy nước tiểu 

- Biến chứng xuất huyết đa phủ tạng mức độ nặng:  cần siêu âm vùng nghi ngờ 

xuất huyết, chụp CT sọ não nếu có triệu chứng thần kinh trung ương. 



 
 

 
 

- Thiếu máu nặng trong thời gian dài có thể gây suy tim, suy thận. Do đó cần 

siêu âm tim- thận, xét nghiệm đánh giá chức năng các cơ quan này: ProBNP, 

creatinin, ure... 

- Biến chứng muộn do truyền máu nhiều lần: quá tải sắt, truyền máu không 

hiệu lực do xuất hiện kháng thể bất thường truyền máutan máu muộn sau truyền. Do 

đó cần bổ sung thực hiện tiếp xét nghiệm sắt, ferritin, bilirrubin TT- TP, LDH, nghiệm 

pháp Coombs trực tiếp- gián, sàng lọc kháng thể bất thường trước truyền máu. 

2. Chẩn đoán phân biệt  

a. Rối loạn sinh tủy: 

- Xét nghiệm tủy đồ thấy rối loạn hình thái của các dòng tế bào máu, có thể 

gặpmột tỉ lệ Blast; 

- Sinh thiết tủy có thể gặp sự khu trú bất thường của các tế bào đầu dòng – 

ALIPs 

b. Lơ xê mi cấp: 

- Xét nghiệm máu có thể gặp tế bào blast ác tính; 

- Xét nghiệm tủy đồ thấy có tế bào blast ác tính (với tỉ lệ ≥ 20%). 

c. Đái huyết sắc tố kịch phát ban đêm: 

- Lâm sàng có thiếu máu, có thể có xuất huyết ; 

- Xét nghiệm có thể giảm 2 hoặc 3 dòng tế bào máu ngoại vi, có thể giảm các 

tế bào máu trong tủy; 

- Khác biệt với suy tủy xương ở chỗ người bệnh có biểu hiện đái ra huyết sắc 

tố ban đêm và tan máu: tăng hồngcầu lưới ở máu, tăng Bilirubin gián tiếp; xét nghiệm 

CD55, CD59 trên màng hồng cầu và bạch cầu hạt (bằng kỹ thuật 

Flowcytometry) bị giảm. 

d. Xơ tủy: thường lách to, sinh thiết tủy 

3. Chẩn đoán mức độ bệnh  

3.1. Suy tủy xương thể nặng 

- Mật độ tế bào tủy còn < 25% trên sinh thiết tủy xương và 

- Có 2 trong 3 tiêu chuẩn: 



 
 

 
 

+ Bạch cầu trung tình < 0,5G/L; 

+ Tiểu cầu < 20G/L; 

+ Hồng cầu lưới < 20G/L. 

3.2. Suy tủy xương thể rất nặng: Tiêu chuẩn như suy tủy xương thể nặng nhưng 

bạch cầu trung tính < 0,2G/L. 

3.3. Thể trung bình: Không có đủ tiêu chuẩn của hai thể trên. 

4. Chẩn đoán biến chứng: 

- Biến chứng nhiễm trùng nặng 

- Biến chứng xuất huyết 

- Biến chứng thiếu máu nặng  

- Biến chứng gặp phải sau truyền máu 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Hướng điều trị: Ghép tế bào gốc tạo máu, ức chế miễn dịch và điều trị hỗ trợ 

1. Điều trị cụ thể:  

1.1. Ghép tế bào gốc tạo máu: Là phương pháp điều trị hiệu quả nhất hiện tại. 

- Chỉ định: 

+ Người bệnh suy tủy xương nặng hoặc rất nặng; 

+ Tuổi ≤ 40 (tuổi trên 40 thì hiệu quả kém hơn); 

+ Có người cho tế bào gốc phù hợp HLA. 

- Những biến chứng thường gặp: 

+ Sốt do giảm bạch cầu trung tính, nhiễm nấm; 

+ Không mọc mảnh ghép; 

+ Bệnh ghép chống chủ (GVHD) cấp hoặc mạn. 

1.2. Điều trị ức chế miễn dịch: có thể sử dụng các phác đồ sau:  

a. Corticoid: 

- Thuốc dạng tiêm: Solumedrol/ lọ 40 mg. 

- Thuốc dạng viên : hay sử dụng hoạt chất Methylprednisolon ( biệt dược hay 

sử dụng là Menison viên nén 4mg, 8mg, 16 mg, hoặc Medrol 4mg, 8 mg, 16mg). 



 
 

 
 

- Liều 1-2mg/kg/ngày tiêm tĩnh mạch hoặc uống, giảm dần liều và ngừng sau 

3-6 tháng. 

- Lưu ý: Các tác dụng phụ của corticoid như tăng huyết áp, tăng đường máu, 

loét dạ dày, biểu hiện Cushing, hạ kali và canxi máu… 

- Theo dõi tế bào máu ngoại vi: 2- 3 lần/tuần, các chỉ số đường máu, men gan, 

kali máu 1-2 lần/tuần.  

b. Cyclosporin kết hợp corticoid: 

- Cyclosporin A (biệt dược Neoral): 

+ Liều dùng 6-10mg/kg/ngày chia 2 lần cách 12h; 

+ Duy trì nồng độ thuốc trong máu từ 200-400ng/dl; 

+ Ngừng thuốc sau 6-8 tháng (khi có đáp ứng thì giảm 25% liều sau mỗi 3 

tháng). 

- Methylprednisolon (biệt dược Solumedrol): Liều 1-2mg/kg/ngày, giảm liều 

dần và ngừng sau 3-6 tháng. 

- Lưu ý: Các tác dụng phụ có thể có của cyclosporin A là: Tăng huyết áp, run, 

rậm lông, hạ magiê máu, tăng men gan, suy thận, đau nhức xương, co giật… 

- Theo dõi tế bào máu ngoại vi 2- 3 lần/tuần, các chỉ số đường máu, men 

gan,thận, kali máu, magiê máu 1-2 lần/ tuần, nồng độ cyclopsporin 1 lần/tuần.  

c. ATG (Anti thymocyte globulin) kết hợp Cyclosporin A và corticoid: 

- ATG 15-40mg/kg/ngày trong 4 ngày. 

- Cyclosporin A (biệt dược Neoral): 10mg/kg/ngày chia 2 cách 12 giờ. Duy trì 

nồng độ thuốc từ 200-400ng/dl, ngừng sau 6-8 tháng. 

- Methylprednisolon (biệt dược Solumedrol) 1mg/kg/ngày, giảm dần liều và 

ngừng sau 4 tuần. 

Lưu ý: Theo dõi điều trị như phác đồ kết hợp cyclosporin A với corticoid và nên dự 

phòng Pneumocystis carinii bằng bactrim hoặc pentamidin khí dung. 

d. Cắt lách: Có thể chỉ định khi cân nhắc các yếu tố sau: 

- Điều trị bằng corticoid không có kết quả; 

- Người bệnh phụ thuộc truyền máu; 



 
 

 
 

- Tuổi dưới 45; 

- Không có các bệnh nội khoa khác; 

- Người bệnh tự nguyện 

2. Điều trị hỗ trợ  

a. Truyền máu: 

- Truyền khối hồng cầu: duy trì huyết sắc tố ở mức 90-100g/L. Nếu người bệnh 

trong diện có thể thực hiện ghép tế bào gốc thì nên truyền máu được chiếu xạ hoặc 

lọc bạch cầu để hạn chế ghép chống chủ và truyền máu âm tính với CMV. Trường 

hợp xuất hiện kháng thể bất thường truyền máu cân nhắc việc truyền máu cùng 

phenotyp.... 

- Truyền khối tiểu cầu khi tiểu cầu < 10G/L hoặc có tình trạng xuất huyết trên 

lâm sàng hoặc dưới < 20 G/l nếu bệnh nhân có sốt. Tốt nhất là truyền tiểu cầu từ 1 

người cho (khối tiểu cầu máy, khối tiểu cầu thông thường). 

b. Kiểm soát nhiễm trùng 

- Người bệnh nằm phòng sạch, cách ly với những người bệnh nhiễm trùng 

khác.  

- Khi có biểu hiện nhiễm trùng người bệnh cần được sử dụng kháng sinh phổ 

rộng sớm đồng thời với việc phân lập vi khuẩn hoặc nấm từ những bệnh phẩm nghi 

ngờ. 

c. Sử dụng các chất kích thích sinh máu 

- G-CSF có tác dụng làm tăng bạch cầu trung tính tạm thời và rút ngắn thời 

gian giảm bạch cầu trong ghép. 

- Erythropoietin. 

- Androgen có tác dụng làm tăng lượng huyết sắc tố. 

d. Các điều trị hỗ trợ khác 

- Thải sắt khi Ferritin > 800 ng/dl. Desferrioxamine (biệt dược hay dùng là 

Desfonak) với liều 20-60mg/kg/ngày hoặc Deferipron 75mg/kg/ngày (biệt dược là 

Paolucci, Denfer, Gonzalez, Jadenu) hoặc Deferasirox liều 10-20mg/kg/ngày (biệt 

dược là Exjade). 



 
 

 
 

- Điều trị các biến chứng và tác dụng phụ của các thuốc điều trị như hạ áp, 

giảm đường máu, bổ sung canxi, magne, kali… 

3. Chăm sóc dinh dưỡng: 

3.1. Dinh dưỡng: 

- Tăng cường bổ sung thực phẩm chứa nhiều vitamin A, C: cam, xoài, đu đủ, 

cà chua, súp lơ xanh… có thể nâng cao sức đề kháng và khả năng miễn dịch của cơ 

thể, giúp chống lại tình trạng mất máu cục bộ; Còn vitamin A (như: Cà rốt, bí đỏ, rau 

bina, trứng gà, vịt…) rất tốt cho bệnh nhân suy tủy, có khả năng chống lại các tác 

nhân gây bệnh khác xâm nhập vào cơ thể của bệnh nhân. 

- Thực phẩm giàu protein như: Đậu phụ, sữa đậu nành, thịt nạc, nội tạng động 

vật, trứng, cá… bởi Protein có vai trò bảo vệ cơ thể khỏi các mối nguy hại luôn rình 

rập xung quanh như các loại vi khuẩn, vi-rút, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. 

- Các thực phẩm giàu chất sắt (gồm gan động vật (ngỗng, lợn rất tốt), lòng 

đỏ trứng, đậu Hà Lan, đậu đen…): vì bệnh suy tủy có biểu hiện chính là bị thiếu máu, 

vì vậy, bổ sung các loại thực phẩm giàu chất sắt sẽ rất tốt cho sức khỏe của người 

bệnh. 

- Các chất chống oxy hóa như Vitamin E, kẽm, vitamin D, B6, B12... hỗ trợ 

khả năng miễn dịch của cơ thể, làm giảm tác dụng phụ của các đợt điều trị bệnh, có 

nhiều trong măng tây, thịt gà, quả hạnh nhân, cải xoong… 

3.2. Vận động sinh hoạt: 

- Vệ sinh cơ thể sạch sẽ các bộ phận: mắt, răng, mũi, miệng sạch sẽ để ngăn 

ngừa vi khuẩn và phòng bội nhiễm. Hàng ngày phải lau người, tay chân bằng nước 

ấm. 

- Tập thể dục vận động nhẹ nhàng để duy trì thể lực và sự bền vững hệ thống 

cơ xương khớp. 

4. Chỉ tiêu cần theo dõi đánh giá trong quá trình điều trị: 

- Cần đánh giá đáp ứng điều trị và các biến chứng kèm theo thông qua các xét 

nghiệm công thức máu, đông máu, chức năng gan thận… 



 
 

 
 

- Đánh giá tiến triển lâm sàng về tình trạng thiếu máu- nhiễm trùng- xuất 

huyết… (đã nêu mục chẩn đoán). 

5. Tiêu chuẩn ra viện: 

- Chẩn đoán xác định được tình trạng bệnh hoặc và nguyên nhân 

- Không còn tình trạng thiếu máu, hoặc nhiễm trùng, hoặc xuất huyết mới trên 

lâm sàng ảnh hưởng đến tính mạng. 

- Không có các bệnh kèm theo nặng cần theo dõi. 

- Không có các biến chứng nặng cần theo dõi. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiến triển: 

- Suy tủy xương thể rất nặng (mật độ tế bào tủy < 25%, bạch cầu trung tính < 

0,2 G/l) tỷ lệ tử vong 25% trong vòng 4 tháng đầu, 50 % trong vòng 1 năm nếu không 

ghép tủy.  

- Ghép tế bào gốc có tỷ lệ đáp ứng chung khoảng 70%. 

- Điều trị bằng ATG kết hợp CSA đáp ứng 70% nhưng sau 10 năm thì 40% 

tiến triển thành đái huyết sắc tố kịch phát ban đêm, rối loạn sinh tủy, lơxêmi cấp. 

Người bệnh không đáp ứng điều trị có tỷ lệ tử vong khoảng 20 % trong vòng 2 năm. 

2. Biến chứng: 

- Biến chứng hay gặp: nhiễm trùng, xuất huyết chảy máu mức độ nặng.  

- Suy giảm chức năng các cơ quan do thiếu máu.  

- Biến chứng do dùng thuốc hay gặp do thuốc ức chế miễn dịch. 

-  Biến chứng do truyền máu nhiều lần: suy gan do nhiễm virut qua đường 

truyền máu, suy tim– gan do quá tải sắt nặng, truyền máu không hiệu lực do xuất hiện 

kháng thể bất thường.... 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Hạn chế tiếp xúc ở môi trường ô nhiễm hóa chất. 

- Chú ý vấn đề dùng thuốc đặc biệt các thuốc có nguy cơ ức chế sinh máu của 

tủy xương. 

- Tiêm vaxin phòng nhiễm một số chủng virut nguy cơ gây suy tủy. 



 
 

 
 

- Đối với bệnh nhân suy tủy cần hướng dẫn chế độ ăn và sinh hoạt hạn chế tối 

đa nguồn bệnh nhiễm khuẩn. Khi đã có các tình trạng nhiễm trùng cần nằm phòng 

sạch, cách ly với người bệnh nhiễm trùng khác, đeo khẩu trang và rửa tay với xà 

phòng diệt khuẩn, dùng kháng sinh phổ rộng sớm đồng thời với việc phân lập vi 

khuẩn hoặc nấm. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Tùy thuộc vào bệnh cảnh lâm sàng. Sau đây là một số tiêu chuẩn cơ bản xét 

nhập viện: 

- Giảm một hoặc đồng thời các dòng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu chưa rõ 

nguyên nhân 

- Bệnh nhân đã chẩn đoán suy tủy hiện có tình trạng thiếu máu ảnh hưởng đến 

sinh hoạt và chức năng các cơ quan khác cần nhập viện để truyền máu. 

- Bệnh nhân đã chẩn đoán suy tủy hiện có tình trạng nhiễm trùng nặng cần nhập 

viện điều trị kháng sinh  

- Bệnh nhân đã chẩn đoán suy tủy hiện có tình trạng xuất huyết chảy máu nặng 

cần điều trị. 

- Bệnh nhân đã chẩn đoán suy tủy hiện có tình trạng biến chứng khác kèm: quá 

tải sắt nặng cần thải sắt, hoặc nghi ngờ chuyển thể ung thư máu, biến chứng suy các 

cơ quan khác (tim, gan, nội tiết...), hoặc các bệnh khác kèm theo mới phát sinh cần 

điều trị. 

 

VIII. MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

ST

T 
MÃ  TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 D60 Suy tủy xương một dòng hồng cầu mắc phải   

2 D60.0 Suy tủy xương một dòng hồng cầu mắc phải mạn tính  

3 D60.1 Suy tủy xương một dòng hồng cầu mắc phải thoáng qua  

4 D60.8 Suy tủy xương một dòng hồng cầu mắc phải khác  



 
 

 
 

5 D60.9 Suy tủy xương một dòng hồng cầu mắc phải không đặc 

hiệu khác 

 

6 D61 Các thể suy tủy xương khác  

7 D61.0 Suy tủy xương bẩm sinh  

8 D61.1 Suy tủy xương do thuốc  

9 D61.2 Suy tủy xương do các nguyên nhân bên ngoài khác  

10 D61.3 Suy tủy xương vô căn  

11 D61.8 Suy tủy xương đặc hiệu khác  

12 D61.9 Suy tủy xương không đặc hiệu  

13 D46 Hội chứng loạn sản tủy xương  

14 D46.1 Thiếu máu đề kháng có nguyên hồng cầu hình vòng  

15 D46.2 
Thiếu máu đề kháng với quá nhiều nguyên bào (RAEB1, 

RAEB2) 
 

16 D46.6 Hội chứng loạn sản tủy xương có bất thường NST del 

(5q) đơn độc 

 

17 D59.5 Đái huyết sắc tố kịch phát ban đêm  

18 C92 Bệnh bạch cầu tủy ( K máu )  

19 C92.0 Bệnh bạch cầu tủy cấp  

20 C92.4 Bệnh bạch cầu tủy dạng tiền tủy bào ( APL)  

21 C92.5 Bệnh bạch cầu tủy dạng đơn nhân cấp ( AML M4)  

22 C94.4 Bệnh xơ tủy   
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ĐA U TỦY VÀ CÁC U TƯƠNG BÀO 

 

I. KHÁI NIỆM  

Đa u tủy xương (Multiple Myeloma: MM) là một bệnh ác tính dòng lympho 

đặc trưng bởi sự tích lũy các tương bào (tế bào dòng plasmo) trong tủy xương, sự có 

mặt của globulin đơn dòng trong huyết thanh và/ hoặc trong nước tiểu gây ra sự hủy 

hoại các cơ quan. 

II. NGUYÊN NHÂN  

Bình thường tế bào lympho B chuyển dạng thành tương bào chịu trách nhiệm 

sinh kháng thể để bảo vệ cơ thể. Khi được hoạt hóa, các tế bào này tổng hợp kháng 

thể đặc hiệu. Cấu trúc của kháng thể gồm 4 chuỗi polypeptit. Trong đó có hai chuỗi 

nặng và hai chuỗi nhẹ. Kháng thể là globulin miễn dịch, kí hiệu là Ig. Người ta thấy 

có 5 loại globulin miễn dịch tương ứng là IgA, IgG, IgM, IgD, IgE. Mỗi loại có chuỗi 

nặng khác nhau (tương ứng là α, γ, µ, δ, £) có hai loại chuỗi nhẹ chung cho các loại 

globulin là chuỗi nhẹ λ (lamda) và chuỗi nhẹ κ (kappa). 

Trong đa u tủy xương do tăng một lượng lớn tương bào ác tính đồng thời tiết 

ra một loại globulin miễn dịch đơn dòng (monoclonal immunoglobin) hay còn gọi là 

papaprotein hoặc protein đơn dòng không có vai trò miễn dịch dịch thể. Khi tăng với 

một số lượng quá lớn globulin đơn dòng dẫn tới tăng độ quánh máu, tổn thương các 

cơ quan đặc biệt là thận. Các tương bào ác tính cũng sản xuất ra các cytokine có vai 

trò kích thích các hủy cốt bào, các yếu tố tân tạo mạch để tạo ra các mạch máu mới. 

Khi các tương bào xâm lấn tủy xương có thể gây đau xương, loãng xương và tăng 

can xi máu. Tủy xương bị xâm lấn dẫn đến thiếu máu. Tình trạng giảm miễn dịch có 

thể dẫn đến tình trạng nhiễm trùng tái diễn. 

Hiện nay, nhiều yếu tố được coi là nguyên nhân của đa u tủy xương và bệnh ác 

tính đó là: nhiễm một số virus như herpes liên quan tới Sarcoma Kaposi, HIV, HTL 

V, virus viêm gan C…, tiếp xúc tia xạ, một số hóa chất dùng trong nông nghiệp và 



 
 

 
 

có nhân benzene. Thậm chí một số hóa chất sử dụng hàng ngày như thuốc nhuộm tóc 

cũng được nói đến. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1  Lâm sàng  

- Đau xương: nhiều bệnh nhân khởi hát với triệu chứng đau lưng hoặc đau 

xương không lý giải được. Thường đau các xương dài, xương sườn, xương sọ và 

khung chậu. Khoảng 26-34% bệnh nhân có gãy xương. Các tổn thương gãy xương 

gãy gây chèn ép cột sống có thể dẫn tới yếu hoặc liệt chi dưới. 

- Thiếu máu: Khoảng 70% người bệnh mới chẩn đoán có thiếu máu. 

- Suy thận: Chiếm 20%, trong đó có khoảng 10% người bệnh mới chẩn đoán 

có suy thận nặng cần phải chạy thận nhân tạo.  

- Tăng canxi máu: Gặp khoảng 15 - 20 % tại thời điểm chẩn đoán, biểu hiện: 

Táo bón, buồn nôn; đa niệu, suy thận; loạn thần, hôn mê; rối loạn nhịp tim...  

- Bệnh lý thần kinh: Có 3 loại tổn thương thường gặp: Chèn ép rễ - tuỷ sống, 

bệnh lý thần kinh ngoại biên, thâm nhiễm thần kinh trung ương. Biến chứng nặng là 

chèn ép tủy sống do khối u tế bào dòng plasmo chiếm khoảng 10%, chẩn đoán dựa 

vào chụp cộng hưởng từ. 

- Nhiễm trùng: Nhiễm trùng tái diễn, là nguyên nhân chính gây tử vong.  

- Tăng độ quánh máu: Khó thở, có những cơn thiếu máu cơ tim thoáng qua, 

huyết khối tĩnh mạch sâu, xuất huyết võng mạc, chảy máu mũi. 

- Toàn thân có thể có gày sút, mệt mỏi, suy nhược, giảm cân 

- Gan to (40%), lách to (15%) 

- Tuy nhiên khoảng 34% bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng tuy có bất 

thường về protein máu toàn phần, creatinine, calci gọi là đa u tủy xương không triệu 

chứng. 

1.2 Cận lâm sàng   

a. Xét nghiệm chẩn đoán 



 
 

 
 

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: biểu hiện tình trạng thiếu máu tùy mức 

độ. 

- Hồng cầu lưới máu: giảm 

- Huyết đồ: thiếu máu hồng cầu bình sắc hoặc thiếu máu hồng cầu to. Hầu hết 

các trường hợp có hình ảnh hồng cầu chuỗi tiền. Có thể gặp tình trạng giảm bạch cầu 

hạt hoặc giảm tiểu cầu ở giai đoạn bệnh tiến triển. Khoảng 15% bệnh nhân có các 

tương bào ác tính ở máu ngoại vi. 

- Tủy đồ và sinh thiết tủy xương: Biểu hiện tăng tỷ lệ và đặc điểm xâm lấn tế 

bào dòng plasmo. Ngoài ra, còn có thể thấy tăng hủy cốt bào, giảm tạo cốt bào; hình 

ảnh rối loạn sinh tủy thứ phát… 

- Tốc độ máu lắng và protein C phản ứng: tăng 

- Các xét nghiệm đông máu: PT, APTT, Fibrinogen, D-Dimer thay đổi tùy vào 

bệnh cảnh lâm sàng 

- Đo độ quánh huyết tương: tăng  

- Các chỉ số xét nghiệm sinh hoá: 

+ Tăng protid máu toàn phần; giảm albumin; tăng globulin, β2-microglobulin, 

tăng creatinine, tăng canxi huyết thanh, tăng acid uric.  

+ Định lượng globulin miễn dịch IgG, IgA, IgM và đo chuỗi nhẹ tự do (free 

light-chain: FLC) trong huyết thanh và nước tiểu; giảm erythropoietin. 

- Điện di protein huyết thanh và nước tiểu: Phát hiện protein đơn dòng; điện di 

miễn dịch phát hiện thành phần đơn dòng của các chuỗi nặng và nhẹ. 

- Xét nghiệm protein Bence-Jone, định lượng protein nước tiểu/ 24h. 

- Sinh thiết mô, nhuộm hóa mô miễn dịch, chẩn đoán u tương bào (khi có u); 

- Chẩn đoán hình ảnh: 

+ Chụp Xquang xương (cột sống, xương chậu, xương sọ, xương sườn...): Có 

tổn thương tiêu xương gặp ở 60% bệnh nhân, 20% bệnh nhân có loãng xương, 20% 

bệnh nhân không có tổn thương xương. Có thể gãy xương bệnh lý hoặc có xẹp đốt 

sống.  



 
 

 
 

+ Chụp cộng hưởng từ (CHT) hoặc chụp cắt lớp vi tính (CLVT): Có thể cần 

thiết trong những trường hợp có biểu hiện triệu chứng đau xương nhưng chụp Xquang 

không thấy tổn thương.  

+ Chụp PET/CT hoặc PET/MRI: Phát hiện những tổn thương mới, tổn thương 

ngoài tuỷ hoặc chèn ép tuỷ sống. 

- Xét nghiệm di truyền tế bào: Phát hiện các tổn thương thiểu bội, đa bội, bất 

thường nhiễm sắc thể số 1… 

- Xét nghiệm FISH (fluorescence in situ hybridization: lai huỳnh quang tại 

chỗ): Phát hiện các tổn thương t (14;16), t (11;14), t (6;14), t (4;14), t (14;20) và del 

13; del 17… 

- Phân tích dấu ấn miễn dịch (immunophenotypic): Điển hình CD138+, 

CD56+; có khoảng 20% có CD20+. 

- Sinh thiết mô, nhuộm hóa mô miễn dịch, chẩn đoán u tương bào (khi có u). 

Nhuộm đỏ Congo/ mô mỡ, tủy xương nếu cần loại trừ Amyloid. 

b. Xét nghiệm theo dõi điều trị 

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: 1-2 lần/tuần. Khám định kỳ 1 lần/ tháng. 

- Đông máu cơ bản 1 lần/ tuần đánh giá nguy cơ tăng đông tắc mạch. Khám 

định kỳ bổ sung xét nghiệm khi lâm sàng nghi ngờ. 

- Tủy đồ: 6 tháng/ lần  

- Xét nghiệm marker virut viêm gan B, C, HIV trước đợt điều trị truyền máu. 

- Chức năng gan, thận, Glucose, điện giải đồ, canxi máu, LDH, Protein, 

Albumin… 1-2 lần/ tuần. Khám định kỳ 1 lần/ tháng 

- Định lượng Ig bệnh lý: 1 lần/36 tháng 

- Điện di Protein, điện di miễn dịch: 3-6 tháng/ lần 

- Xquang xương : 6 tháng/lần 

- HC lưới, Fe, Ferritin: 1 tháng/1 lần 

- Sàng lọc kháng thể bất thường nếu bệnh nhân có tiền sử truyền máu 

- Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm cho người bệnh 

khi có diễn biến bất thường hoặc khi 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. 

c. Xét nghiệm theo dõi các biến chứng 

- Cần khảo sát độ quanh máu/ huyết tương, PT- APTT- Fibrinogen- Ddimer- 

NP rượu, chụp CLVT, siêu âm tim/  mạch...để xác định nguy cơ tắc mạch, đặc biệt là 

tắc mạch não - tim. 

- Xét nghiệm tế bào dịch tủy sống để kết luận nguy cơ thâm nhiễm thần kinh 

TW, chèn ép tủy 

- Xét nghiệm marker viêm (CRP, Prcalcitonin…) đánh giá tình trạng nhiễm 

trùng. 

- Chụp XQ xương, đo mật độ xương để phát hiện biến chứng tiêu xương. 

1.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán 

 Dựa trên các biểu hiện sau: 

 - Có globulin đơn dòng trong huyết thanh và hoặc trong nước tiểu 

 - Tăng tương bào trong tủy xương 

 - Có ảnh hưởng đến một hoặc nhiều cơ quan khác: suy thận, thiếu máu, tăng 

calci máu, tăng độ quánh máu, bột thận hoặc nhiễm khuẩn 

 - Nếu tương bào trong tủy >10% nhưng không có tổn thương các mô thì gọi là 

đa u tủy xương không triệu chứng. 

 Để thuận lợi cho việc chẩn đoán xác định có thể sử dụng theo các tiêu chuẩn 

sau đây: 

a. Tiêu chuẩn của Bart Barlogie 

- Là tiêu chuẩn chẩn đoán dễ áp dụng, được sử dụng phổ biến 

- Tiêu chuẩn chính:  

 I. U tương bào 

 II. Tương bào tủy > 30% 

 III. Tăng protein đơn dòng: IgG > 3,5 g/dl; IgA > 2g/dl; Protein Bence-Jones 

nước tiểu > 1 g/24h. 

- Tiêu chuẩn phụ:  



 
 

 
 

 I. Tương bào trong tủy từ 10-30% 

 II. Tăng protein đơn dòng nhưng chưa đến ngưỡng trên 

 III. Có hình ảnh khuyết xương trên phim X quang 

 IV. Các Ig bình thường giảm: IgM< 50 mg/dl, IgA < 100 mg/dl, hoặc IgG < 

600 mg/dl. 

- Chẩn đoán xác định đa u tủy xương khi: 

 + Có 1 tiêu chuẩn chính + 1 tiêu chuẩn phụ 

 + Hoặc có 3 tiêu chuẩn phụ 

b. Tiêu chuẩn theo IMWG (International Myeloma Working Group) và Mayo Clinic 

2003: đang được sử dụng hiện nay 

- Có tỷ lệ tương bào tủy xương trên 10% 

- Có xuất hiện protein đơn dòng trong huyết thanh và /hoặc trong nước tiểu (trừ 

trường hợp không tiết) 

- Có bằng chứng hủy hoại cơ quan khác nguyên nhân do sự rối loạn tăng sinh 

tương bào (CRAB): 

+ Tăng calci máu trên 11,5mg/100ml 

+ Suy thận với creatinine > 1,73 µmol/ml 

+ Thiếu máu với lượng Hb < 100 g/l 

+ Có tổn thương xương: tổn thương ổ, hoặc gãy xương, loãng xương trầm 

trọng 

 Năm 2015, IMWG bổ sung thêm một số tiêu chuẩn để chẩn đoán đa u tủy 

xương (MDEs), những tiêu chuẩn này có giá trị tương đương với các tiêu chuẩn 

CRAB: 

 + Tỷ lệ tương bào trong tủy xương ≥ 60% 

 + Tỷ lệ giữa 2 loại chuỗi nhẹ tự do (κ/λ) trong huyết thanh > 100 lần, trong đó 

chuỗi nhẹ bệnh lý >100mg/l. Trong trường hợp bệnh nhân không có tăng Ig đơn dòng 

và cũng không có thay đổi bất thường về tỷ lệ chuỗi nhẹ tự do nhưng vẫn có tăng tỷ 

lệ tương bào > 10% trong tủy xương thì bệnh nhân sẽ được xếp vào nhóm đa u tủy 

xương không triệu chứng. 



 
 

 
 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- U tế bào dòng Plasmo ngoài tủy: Khối u xương hay u phần mềm khu trú. 

Tăng sinh tế bào Plasmo thể hiện trên sinh thiết tổn thương ở xương hay phần mềm, 

không có bằng chứng của tăng sinh tế bào dòng plasmo trong tủy xương trên tủy đồ 

và sinh thiết. Không có tổn thương xương, ngoại trừ khối u xương đơn độc. 

- Lơ xê mi tế bào dòng plasmo: có thể nguyên phát hay thứ phát sau Đa u tủy 

xương, được chẩn đoán khi máu ngoại vi có tỷ lệ tế bào dòng Plasmo trên 20% hay 

số lượng tuyệt đối trên 2 G/L. 

- Bệnh Waldenstrom: Tăng IgM > 3 g/dl, tăng sinh Lympho và tế bào Lympho 

dạng tế bào dòng Plasmo trong tủy xương. Không có tổn thương xương. Thường có 

biểu hiện triệu chứng của tăng độ quáng huyết tương, người bệnh hay có gan , lách , 

hạch to. 

3. Chẩn đoán thể lâm sàng 

Các xét nghiệm trên cho phép chẩn đoán các thể bệnh Đa u tủy xương  (Bảng 

1) theo hiệp hội Đa u tủy xương quốc tế năm 2009, gồm:  

- Bệnh lý gamma đơn dòng có ý nghĩa không xác định (monoclonal 

gammopathy of undetermined significance: MGUS), 

- ĐUTX tiềm tàng (smouldering multiple myeloma: SMM), 

- ĐUTX có triệu chứng (multiple myeloma: MM). 

Bảng 1. Tiêu chuẩn chẩn đoán cho các thể bệnh Đa u tủy xương 

Thể bệnh Tiêu chuẩn 

MGUS Tất cả 3 tiêu chuẩn sau: 

- Protein đơn dòng trong huyết thanh < 3 g/dl, 

- Tế bào dòng plasmo trong tuỷ xương < 10%, và 

- Không thấy tổn thương cơ quan (tăng calci máu, suy thận, thiếu máu 

và tổn thương xương) mà có thể là do rối loạn tăng sinh tế bào dòng 

plasmo. 

SMM Cả hai tiêu chuẩn sau: 



 
 

 
 

Thể bệnh Tiêu chuẩn 

- Protein đơn dòng trong huyết thanh (IgG hoặc IgA) ≥ 3 g/dl và/hoặc 

các tế bào dòng plasmo trong tuỷ xương  ≥ 10 %, và 

- Không thấy tổn thương cơ quan (tăng calci máu, suy thận, thiếu máu 

và tổn thương xương) mà có thể là do rối loạn tăng sinh tế bào dòng 

plasmo. 

MM Tất cả các tiêu chuẩn sau: 

- Tế bào dòng plasmo trong tuỷ xương ≥ 10% hoặc sinh thiết chứng 

minh có u tế bào dòng plasmo, và 

- Có tổn thương cơ quan có thể là do rối loạn tăng sinh tế bào dòng 

plasmo: 

+ Tăng calci máu: canxi huyết thanh > 11,5mg/dl hoặc suy thận: 

creatinine huyết thanh > 1,73 mmol/l (hoặc > 2 mg/dl) hoặc độ thanh 

thải creatinin ước tính < 40 ml/phút. 

+ Thiếu máu: bình sắc, hồng cầu bình thường với hemoglobin < 2 g/dl 

dưới mức giới hạn bình thường hoặc hemoglobin < 10 g/dl. 

+ Tổn thương xương: loãng xương, tiêu xương nặng hoặc gãy xương 

bệnh lý 

 

4. Chẩn đoán giai đoạn bệnh 

 Có 2 cách xếp loại giai đoạn bệnh: theo tiêu chuẩn của Durie – salmon, hoặc 

theo tiêu chuẩn của ISS. 

Giai 

đoạn 

Tiêu chuẩn của Durie – salmon Tiêu chuẩn của ISS 

I Có tất cả các biểu hiện sau: 

- Hb > 10 g/dl 

- Calci < 12 mg/dl 

- Cấu trúc xương bình thường hoặc chỉ 

có u tương bào ở xương 

β2 Microglobulin< 3,5mg/l,  

Albumin ≥ 3,5 g/dl 



 
 

 
 

- Các Ig ở mức: IgG < 5g/dl; IgM < 3 

g/dl, Protein Bence-Jones < 4 g/24h 

II Không phải I, III Không phải I, III 

III Có một trong các biểu hiện sau: 

- Calci > 12 mg/dl 

- Có khuyết xương 

- Các Ig ở mức: IgG > 7 g/dl; IgM >5 

g/dl, Protein Bence-Jones > 12 g/24h 

β2 Microglobulin ≥ 5,5mg/l 

 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Hướng điều trị 

- Người bệnh thuộc nhóm bệnh lý gamma đơn dòng có ý nghĩa không xác 

định và đa u tủy xương tiềm tàng: Không có chỉ định điều trị ngay. 

- Điều trị được chỉ định cho tất cả các người bệnh đa u tủy xương có triệu 

chứng: Canxi máu > 11,0 mg/dl, creatinine > 2,0 mg/ml, thiếu máu (Hb < 10 g/dl), 

tổn thương xương hoạt động.  

- Cần dựa vào khả năng có thể thực hiện việc ghép tế bào gốc tự thân cho từng 

ca bệnh mà lựa chọn các phác đồ điều trị cho thích hợp và hiệu quả (xem bảng 4). 

Bảng . Phác đồ điều trị ban đầu ĐUTX có triệu chứng 

Khả năng ghép tế bào gốc tự thân  

Có khả năng ghép TBG Không có khả năng ghép TBG 

Phác đồ thuốc điều trị tấn công: 

- VTD: Bortezomib, thalidomide, 

dexamethasone. 

- VCD: Bortezomib, 

cyclophosphamide, dexamethasone. 

 

- MPT: Melphalan, prednisone, thalidomide 

- VMP: Bortezomib, melphalan, 

prednisone. 

- MP: Melphalan, prednisone. 

- LD: Lenalidomide , Dexamethasone 

-TD: Thalidomide, dexamethasone. 

2. Điều trị cụ thể: 



 
 

 
 

2.1. Người bệnh không có chỉ định ghép TBG (thường > 65 tuổi và thể trạng  bệnh 

kém). Thể trạng bệnh có ý nghĩa lựa chọn ghép hơn tuổi của người bệnh. 

- MP: Melphalan và prednisone   

Melphalan 0,25mg/kg/ngày Uống Ngày 1-4 

Prednisone 2mg/kg/ngày Uống Ngày 1-4 

Cách 4-6 tuần/đợt x12 đợt. Điều chỉnh liều melphalan theo số lượng bạch cầu 

(BC) và tiểu cầu (TC). 

- MPT: Melphalan + prednisone + thalidomide  

Melphalan 0,25mg/kg or 4mg/m2/ngày Uống Ngày 1-4 

Prednisone 2mg/kg/ngày Uống Ngày 1-4 

Thalidomide 100-400mg/ngày Uống Liên tục 

MP: Cách 4-6 tuần/đợt x 12 đợt. Điều chỉnh liều melphalan theo số lượng BC 

và TC. Thalidomide: Kéo dài 72 tuần. 

- VMP: Bortezomib + melphalan + prednisone. 

Melphalan 9mg/m2/ngày Uống Ngày 1-4 

Prednisone 60mg/m2/ngày Uống Ngày 1-4 

Bortezomib 1,3mg/m2 
Tiêm tĩnh mạch 

hoặc tiêm dưới da. 

ngày 1, 4, 8, 11 (4 đợt 

đầu); ngày 1, 8, 15, 22 (4 

đợt tiếp). 

Cách 5 tuần/đợt x 8 đợt.  

-LD:  Lenalidomide kết hợp với dexamethasone liều thấp.  

Lenalidomide 25mg/ngày Uống Ngày 1-21 

Dexamethazone 40mg/ngày Uống hoặc truyền TM Ngày 1-4 

Cách 4 tuần/ đợt (đến khi bệnh tiến triển). 

- TD: Thalidomide, dexamethasone. 

Thalidomide 200 mg/ ngày liên tục; 

Dexamethasone 320 mg/ 1 chu kỳ (ngày 1-4 và 8-11, 40 mg/ ngày); 

1 chu kỳ 21 ngày, điều trị 4-8 chu kỳ. 

2.2.  Người bệnh có khả năng ghép TBG (< 65 tuổi và tình trạng lâm sàng tốt). 



 
 

 
 

Điều trị tấn công:  

* Một số phác đồ cụ thể:  

- VTD:   

Bortezomib 1,3 mg/m2 
Tiêm dưới 

da hay TM 

Ngày 1, 4, 8, 11 (4 đợt đầu), 

ngày 1, 8, 15, 22 (4 đợt tiếp). 

Thalidomide 100-200 mg Uống Liên tục 

Dexamethasone 40mg/ngày Uống Ngày 1-4 

 - VCD:   

Bortezomib 1,3 mg/m2 
tiêm dưới 

da hay TM 

Ngày1,4,8,11 (4 đợt đầu), 

ngày1,8,15,22(4 đợt tiếp) 

Cyclophosphamide 300mg/m2/ngày Truyền TM Ngày 1,8,15,22 

Dexamethasone 40mg/ngày Truyền TM Ngày 1-4 

* Thường điều trị từ ba đến bốn đợt cách nhau 10-14 ngày, trước khi thực 

hiện huy động và thu gom tế bào gốc. 

* Lưu ý tác dụng phụ của các thuốc mới: 

- Bortezomib: Tổn thương thần kinh ngoại biên (đau buốt chi), giảm tiểu cầu 

(5%), biến chứng muộn nhiễm vi rút Zoster. Tùy thuộc vào biến chứng của 

bortezomib có thể thay đổi tiêm tuần 2 lần sang mỗi tuần một lần hoặc chuyển từ tiêm 

tĩnh mạch sang tiêm dưới da. 

- Thalidomide: Suy thận, tổn thương thần kinh ngoại biên, tắc mạch. 

- Lenalidomide: Gây ức chế tuỷ (giảm bạch cầu, tiểu cầu), tắc mạch, táo bón.  

- Với tác dụng phụ của thalidomide và lenalidomide gây tắc mạch, dự phòng 

bằng aspirin, heparin trọng lượng phân tử thấp hay courmarin nếu người bệnh ở nhóm 

nguy cơ cao tắc tĩnh mạch sâu. 

2.3. Điều trị ghép tế bào gốc tự thân: 

- Phác đồ điều kiện hoá chuẩn: Melphalan (200 mg/ m2 tĩnh mạch). Liều 

melphalan cần được điều chỉnh theo mức độ suy thận.  

- Sử dụng nguồn tế bào gốc máu ngoại vi là chính. Có thể truyền tươi hoặc 

được bảo quản âm sâu -1960C. 



 
 

 
 

- Sau truyền tế bào gốc theo dõi mọc mảnh ghép và các biến chứng như nhiễm 

trùng, xuất huyết... Chăm sóc người bệnh theo chế độ chăm sóc cấp 1. 

- Ghép tự thân hai lần: Được chỉ định ở người bệnh không đạt được lui bệnh 

một phần rất tốt sau ghép đầu tiên hoặc sau tái phát. 

2.4. Điều trị duy trì:  

- Sau ghép không đạt được lui bệnh: Nên điều trị duy trì Lenalidomide. 

- Sau ghép đạt lui bệnh: Duy trì Thalidomide 100 mg/ngày trong 2 năm. 

- Người bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao: Điều trị duy trì bằng phác đồ có 

botezomid: 1,3 mg/m2 mỗi 2 tuần trong 2 năm. 

2.5. Điều trị bệnh tái phát và kháng thuốc  

Lựa chọn điều trị trong bệnh cảnh tái phát phụ thuộc vào nhiều thông số như 

tuổi, thể trạng người bệnh, các bệnh đi kèm, thể bệnh, hiệu quả và dung nạp của điều 

trị trước, số lần điều trị trước, các lựa chọn điều trị có sẵn còn lại và khoảng thời gian 

với lần điều trị gần nhất.  

- Phác đồ Lenalidomide kết hợp với Dexamethasone. 

- Kết hợp bộ ba như VTD, VCD... cho người bệnh tái phát sau ghép tế bào 

gốc tự thân. 

- Ở những người bệnh trẻ tuổi tái phát, chỉ định ghép tự thân lần hai. 

2.6. Điều trị hỗ trợ 

 Là một phần quan trọng trong điều trị đa u tủy xương 

 a. Suy thận 

- Người bệnh mới được chẩn đoán ĐUTX có suy thận: Nên điều trị phác đồ 

có bortezomib và không cần điều chỉnh liều bortezomib. Có thể kết hợp lenalidomide 

và dexamethasone, tuy nhiên liều lenalidomide phải được điều chỉnh theo mức độ 

suy thận. 

- Chăm sóc chức năng thận: Giảm canxi, giảm acid uric, có thể trao đổi huyết 

tương. 

- Phòng suy thận: Một số thuốc có nguy cơ gây độc đối với thận nên hạn chế 

dùng như: Kháng sinh nhóm aminoglycoside, thuốc chống viêm non-steroid...   



 
 

 
 

b. Thiếu máu 

- Truyền khối hồng cầu: duy trì huyết sắc tố ở mức 90-100g/L. Nếu người bệnh 

trong diện có thể thực hiện ghép tế bào gốc thì nên truyền máu được chiếu xạ hoặc 

lọc bạch cầu để hạn chế ghép chống chủ và truyền máu âm tính với CMV. Trường 

hợp xuất hiện kháng thể bất thường truyền máu cân nhắc việc truyền máu cùng 

phenotyp.... 

- Erythropoietin tái tổ hợp: Liều 4000 UI/ ngày hoặc liều 10.000UI/ 1 lần x 3 

lần/ tuần. Mục đích huyết sắc tố đạt trên 12G/L. 

c. Tổn thương xương 

- Điều trị tăng canxi máu: 

+ Truyền dịch, lợi tiểu. 

+ Nếu canxi máu > 11 mg/dl (2,75 mmol/l) cần phải xử trí cấp cứu. 

+ Ức chế huỷ xương: Biphosphonate, calcitonine (4-8 UI/kg pha NaCl 0,9% 

truyền tĩnh mạch trong 6-8 giờ), solumedrol (50-100mg/ngày). 

+ Lọc máu: Chỉ định cho trường hợp tăng canxi máu nặng đe doạ tính mạng, 

người bệnh có suy thận, phù phổi. 

- Bisphosphonate: Làm tăng chuyển hoá của xương và tránh gây huỷ xương. 

+ Zoledronic acid: Liều 4 mg/ lần/tháng, ở những người bệnh có suy thận phải 

giảm liều acid zoledronic.  

+ Pamidronate: Liều hàng tháng là 90 mg, truyền tĩnh mạch trong 2 giờ.  

+ Hoại tử xương hàm là biến chứng muộn nghiêm trọng liên quan đến thời 

gian điều trị bisphosphonate (tỷ lệ cao hơn ở zoledronic acid so với với pamidronate). 

- Khuyến khích người bệnh vận động nếu có thể, nhưng tránh gây ra chấn 

thương.  

- Trường hợp đau nhiều và có tính khu trú có thể tia xạ. 

d. Nhiễm trùng 

Phòng nhiễm trùng có thể dùng Gammaglobulin, nếu có nhiễm trùng thì phải 

điều trị kháng sinh ngay.  

e. Tổn thương hệ thống thần kinh 



 
 

 
 

- Ép tuỷ: Dexamethasone liều cao, ban đầu 100mg sau đó 25mg mỗi 6 giờ, 

rồi giảm dần liều. Tia xạ tại chỗ càng sớm càng tốt, đồng thời kết hợp Dexamethasone 

liều cao. 

- Thâm nhiễm thần kinh trung ương: Điều trị tiêm tủy sống, tia xạ và điều trị 

toàn thân, tiên lượng nhóm này rất xấu với thời gian sống trung bình 3 tháng. 

f. Tăng độ quánh máu  

- Xử trí: Chỉ định trao đổi huyết tương cho những bệnh nhân có biểu hiện 

triệu chứng của tăng độ quánh máu như: Chảy máu niêm mạc, triệu chứng thần kinh 

(đau đầu, chóng mặt hợc co giật, hôn mê)... hoặc độ quánh huyết tương tăng trên 4 

centipoise. 

3. Đánh giá đáp ứng điều trị 

Tiêu chuẩn đáp ứng điều trị do nhóm điều trị đa u tuỷ xương Quốc tế (the 

International Myeloma Working Group) đề xuất năm 2006 và được sửa đổi năm 

2011. 

Bảng. Tiêu chuẩn đáp ứng điều trị (IMWG-2011) 

Mức độ   Tiêu chuẩn đáp ứng 

Đáp ứng 

hoàn toàn 

(Complete 

response-

CR) 

Miễn dịch cố định huyết thanh và nước tiểu âm tính và  

Biến mất các khối u tế bào dòng plasmo mô mềm và  

Tỷ lệ tế bào dòng plasmo trong tuỷ xương <5%.  

Đáp ứng 

hoàn toàn 

nghiêm ngặt  

(stringent 

CR) 

Tiêu chuẩn như của CR kết hợp với: 

Tỷ lệ kappa/lamda bình thường và 

Không phát hiện thấy tế bào dòng plasmo bất thường bằng xét 

nghiệm hóa mô miễn dịch (immunohistochemistry) hoặc bằng đếm 

tế bào dòng chảy 2-4 màu (2- to 4-color flow cytometry). 

Đáp ứng một 

phần    rất tốt 

(Very good 

Phát hiện được protein đơn dòng trong huyết thanh và nước tiểu 

bằng điện di miễn dịch cố định (immunofixation) nhưng không phát 

hiện được bằng điện di thường hoặc  



 
 

 
 

Mức độ   Tiêu chuẩn đáp ứng 

partial 

response) 

Giảm ≥ 90% protein đơn dòng trong huyết thanh và protein đơn 

dòng trong nước tiểu <100 mg/ 24 giờ. 

Đáp ứng một 

phần (Partial 

response)  

Giảm ≥ 50% protein đơn dòng trong huyết thanh và giảm protein 

đơn dòng trong nước tiểu ≥ 90% hoặc < 200 mg / 24 giờ. 

Nếu protein đơn dòng trong huyết thanh và nước tiểu không đo 

được, thì tiêu chuẩn Ig đơn dòng được thay thế bằng giảm ≥ 50% 

nồng độ chuỗi nhẹ tự do liên quan và không liên quan. 

Nếu protein đơn dòng trong huyết thanh và nước tiểu không đo 

được, và không định lượng được chuỗi nhẹ tự do huyết thanh, thì 

giảm ≥ 50% tế bào dòng plasmo thay thế cho protein đơn dòng, với 

tỷ lệ tế bào dòng plasmo tuỷ xương trước đó ≥ 30%. 

Ngoài các tiêu chuẩn trên, nếu có ngưỡng ban đầu, cần có tiêu chuẩn 

giảm ≥ 50% kích thước của u tế bào dòng plasmo mô mềm. 

Bệnh ổn 

định (Stable 

disease) 

Không đủ tiêu chuẩn của CR, VGPG, PR hoặc PD. 

Bệnh tiến 

triển 

(Progress 

disease)  

Tăng 25% từ giá trị đáp ứng thấp nhất của bất kỳ các tiêu chuẩn sau: 

Protein đơn dòng trong huyết thanh (trị số tuyệt đối phải ≥ 0,5 g/dl), 

và/hoặc 

Protein đơn dòng trong nước tiểu (trị số tuyệt đối phải ≥ 200 

mg/24h), và/ hoặc 

Trên bệnh nhân không đo được nồng độ protein đơn dòng trong 

huyết thanh và nước tiểu: Có sự khác biệt giữa nồng độ chuỗi nhẹ tự 

do liên quan và không liên quan (trị số tuyệt đối phải ≥ 10 mg/dl) 

Trên bệnh nhân không đo được nồng độ protein đơn dòng trong 

huyết thanh và nước tiểu và bệnh nhân không đo được nồng độ chuỗi 

nhẹ tự do, tỷ lệ tế bào dòng plasmo trong tuỷ xương phải ≥ 10% 



 
 

 
 

Mức độ   Tiêu chuẩn đáp ứng 

Xuất hiện những tổn thương mới hoặc tăng rõ về kích thước của 

những tổn thương cũ ở ở xương hoặc u plasmo ở mô mềm 

Tăng can xi máu (can xi huyết thanh được hiệu chỉnh > 11,5 mg/dl) 

chỉ do rối loạn tăng sinh dòng plasmo. 

CR: Complete response; sCR: strigent complete response; VGPR: very good 

partial response; PR: partial response; SD: stable disease; PD: progress disease. 

4. Chỉ tiêu cần theo dõi trong điều trị: 

- Tổng phân tích máu, điện di huyết thanh và nước tiểu và hoặc định lượng 

chuỗi nhẹ tự do huyết thanh, creatinin và canxi nên được thực hiện 2-3 lần mỗi tháng. 

- Trong trường hợp đau xương, Xquang xương, cộng hưởng từ hoặ cắt lớp vi 

tính nên được thực hiện để phát hiện các tổn thương xương mới. 

- Trong điều trị tấn công nên đánh giá đáp ứng sau mỗi 2 đợt điều trị để điều 

chỉnh phác đồ. 

5.  Tiêu chuẩn ra viện: 

- Chẩn đoán xác định được tình trạng bệnh hoặc và nguyên nhân 

- Điều trị đủ phác đồ hóa chất từng đợt 

- Không còn tình trạng thiếu máu, hoặc nhiễm trùng, hoặc xuất huyết mới 

trên lâm sàng ảnh hưởng đến tính mạng. 

- Không có các bệnh kèm theo nặng cần theo dõi. 

V. TIẾN TRIỂN, BIẾN CHỨNG  

- Đa u tủy xương không được điều trị và kiểm soát tốt sẽ dẫn đến tổn thương 

nặng cơ quan tạo máu, gây tổn thương các cơ quan đích và gây các biến chứng nguy 

hiểm như: thiếu máu nặng, nhiễm trùng, xuất huyết, suy thận, hội chứng thận hư, tổn 

thương thần kinh gây chèn ép tủy, tổn thương dây thần kinh sọ não, hủy xương, gãy 

xương, tắc mạch…=> nguy cơ tử vong cao. 

- Nếu bệnh nhân được điều trị đầy đủ có thể kéo dài cuộc sống đến 4-7 năm 

sau nhiều đợt tái phát. Nếu được ghép tủy xương thì bệnh nhân sống cuộc sống coi 

như khỏi bệnh. 



 
 

 
 

-  Bệnh thường diễn biến qua 3 giai đoạn: 

+ Giai đoạn không triệu chứng: giai đoạn im lặng 

+ Giai đoạn có triệu chứng lâm sàng: giai đoạn này thay đổi nhiều, khi tăng 

khi giảm. 

+ Giai đoạn thường xuyên có tái phát: các rối loạn đều tăng và dao động. 

- Thời gian sống thêm của bệnh nhân dựa vào các biến đổi di truyền 

Nguy cơ Biến đổi di truyền Thời gian sống thêm toàn bộ 

Tiêu chuẩn Trisomies, t (11; 14), t (6; 14) 6-7 năm 

Trung gian T (4; 14)  

Cao Del 17p, t (14; 20), t (14; 16) 2-3 năm 

 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Hiện nay vẫn chưa có phương pháp nào phòng tránh được bệnh Đa u tủy 

xương. 

- Vì vậy chúng ta cần giám sát chủ động ở những bệnh nhân không có triệu 

chứng (Đa u tủy xương tiềm tàng) như thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe toàn bộ. 

hạn chế tiếp xúc với hóa chất, tia xạ. 

- Với bệnh nhân đã được chẩn đoán và điều trị cần tuân thủ điều trị theo phác 

đồ và hướng dẫn tái khám của bác sĩ. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ bệnh Đa u tủy xương, cần nhập viện để 

chẩn đoán xác định. 

- Bệnh nhân điều trị định kỳ theo phác đồ nội trú. 

- Bệnh nhân có các biến chứng kèm theo cần nhập viện điều trị: như thiếu 

máu, nhiễm trùng, suy thận tiến triển, tắc mạch... 

- Bệnh nhân có bệnh lý khác kèm theo diễn biến nặng  

VIII.  MỘT SỐ MÃ ICD xương”,Bệnh lý tế bào nguồn tạo máu, Nhà xuất bản Y 

học,  



 
 

 
 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH 
GHI 

CHÚ 

1       C90 Đa u tủy và u tương bào (Đa u tủy xương)  

2 C90.0 Đa u tủy  

3 C90.1 Bệnh bạch cầu dạng tương bào  

4 C90.2 U tương bào ngoài tủy   

5 C90.3 U tương bào đơn độc  

6 C88.0 Macroglobulim của Waldensrom  
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THIẾU MÁU TAN MÁU TỰ MIỄN DỊCH 

 

 

I. KHÁI NIỆM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tan máu tự miễn là bệnh thiếu máu do thời gian sống của hồng cầu bị rút ngắn 

bởi sự xuất hiện của tự kháng thể chống hồng cầu.  

II. NGUYÊN NHÂN  

Kháng thể chống hồng cầu có thể hoạt động ở 37 độ C (kháng thể nóng) hoặc 

dưới 37 độ C (kháng thể lạnh), cũng có thể ở cả hai mức nhiệt ( kháng thể hỗn hợp). 

Sự phá hủy hồng cầu là do quá trình thực bào xảy ra ở hệ liên võng nội mô hoặc do 

sự hoạt hóa bổ thể làm ly giải hồng cầu. 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định: 

1.1. Lâm sàng:  

- Hội chứng thiếu máu: Thường xuất hiện nhanh có thể kèm theo sốt; 

- Hội chứng hoàng đảm: Xuất hiện đồng thời với hội chứng thiếu máu; 

- Gan, lách có thể to. 

1.2. Cận lâm sàng: 

a. Xét nghiệm chẩn đoán: 

(Lưu ý chẩn đoán xác định khi đã loại trừ một số bệnh lý có thể gây tan máu như 

u Lympho tự miễn, tan máu trong bệnh hệ thống…) 

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: Thiếu máu tùy mức độ tan máu, kích thước 

hồng cầu bình thường hoặc to. 

- Hồng cầu lưới tăng cao 

- Có mảnh vỡ hồng cầu trên tiêu bản máu ngoại vi 

- Huyết đồ: thiếu máu bình sắc, không có tế bào non ở máu ngoại vi. 

- Tuỷ đồ: tăng sinh lành tính dòng hồng cầu 



 
 

 
 

- Sinh hóa máu: Bilirubin tăng, chủ yếu tăng bilirubin gián tiếp; LDH tăng, 

haptoglobin giảm, Sắt, Ferritin tăng, acid uric tăng 

- Nghiệm pháp Coombs trực tiếp và gián tiếp: Dương tính (có giá trị khi Coombs 

trực tiếp dương tính; Coombs gián tiếp dương tính cần sàng lọc kháng thể bất thường). 

- Xét nghiệm phân biệt với tan máu bẩm sinh: sức bền hồng cầu, điện di thành 

phần huyết sắc tố. 

- Xét nghiệm loại trừ bệnh hệ thống: kháng thể kháng nhân, kháng dsDNA, Anti 

Cardiolipin, tế bào Hargraves. 

- Xét nghiệm khảo sát tăng đông huyết khối do tan máu: PT, APTT, Fibrinogen, 

TT, D-Dimer. 

- Siêu âm ổ bụng, XQ tim phổi. 

- Tổng phân tích nước tiểu  

b. Xét nghiệm theo dõi điều trị 

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, hồng cầu lưới: 2-3 lần/tuần trong quá trình 

điều trị nội trú; 1 tháng/ 1 lần với điều trị ngoại trú. 

- Sinh hóa: đường huyết, bilirubin, men gan, chức năng thận, điện giải đồ, calci, 

uric, LDH: 1-2 lần/tuần trong quá trình điều trị nội trú; 1 tháng/ 1 lần với điều trị 

ngoại trú. 

- Xét nghiệm Coombs trực tiếp: 1 lần/ 1-2 tuần  trong quá trình điều trị nội trú;  

1 tháng/ lần trong điều trị ngoại trú đến khi âm tính 

- Kháng thể bất thường khi có tiền sử truyền máu trên 7 ngày 

+ Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm cho người bệnh khi 

có diễn biến bất thường hoặc khi 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 

2.1. Bệnh hồng cầu hình cầu bẩm sinh: 

- Lâm sàng có hội chứng thiếu máu, hội chứng hoàng đảm. 



 
 

 
 

- Trên tiêu bản máu ngoại vi thấy rõ hình ảnh hồng cầu mất vùng sáng trung 

tâm. 

- Sức bền hồng cầu thường giảm. 

- Xét nghiệm Coombs trực triếp âm tính. 

2.2. Đái huyết sắc tố kịch phát ban đêm: 

- Lâm sàng có thiếu máu, hoàng đảm. 

- Xét nghiệm có tăng Bilirubin gián tiếp, hồng cầu lưới máu và tủy tăng 

- Xét nghiệm Coombs trực tiếp âm tính. 

- Xét nghiêm CD55, CD59 trên màng hồng cầu có thiếu hụt 

2.3. Tan máu trong bệnh hệ thống:  

- Có hội chứng thiếu máu, hội chứng hoàng đảm. 

- Xét nghiệm Coombs trực tiếp có thể dương 

- Người bệnh có tổn thương các cơ quan phối hợp như da, thận, khớp, tim... 

- Kháng thể kháng nhân và dsDNA dương tính là xét nghiệm khẳng định bệnh 

2.4. Thiếu máu do thiếu acid folic và vitamin B12 

- Lâm sàng: Có thiếu máu, viêm loét niêm mạc miệng 

- Xét nghiệm: thiếu máu hồng cầu to, định lượng acid folic và vitamin B12 

giảm. 

- Xét nghiệm test Coombs trực tiếp có thể dương tính 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị  

- Thuốc ức chế miễn dịch: Corticoid là lựa chọn hàng đầu 

- Truyền khối hồng cầu: tốt nhất truyền hòa hợp phenotype, truyền KHC rửa.. 

- Trao đổi huyết tương trong trường hợp tan máu nặng 

- Điều trị thuốc chống đông máu khi có tình trạng rối loạn đông máu 

- Điều trị và dự phòng biến chứng của thuốc và bệnh 

2. Điều trị cụ thể  

2.1. Ức chế miễn dịch  

2.1.1. Corticoid:  



 
 

 
 

- Liều dùng: 1 - 2mg/kg/ngày. Khi có đáp ứng (huyết sắc tố > 80G/L) thì giảm 

liều dần (30% liều/tuần).  

- Trường hợp cơn tan máu rầm rộ, nguy cơ đe doạ tính mạng có thể dùng 

corticoid liều cao (bolus):  

+ Liều 1g/ngày trong 3 ngày sau đó. 

+ Liều 3-4mg/kg/ngày trong 3-5 ngày. 

+ Sau đó dùng liều 1-2mg/kg/ngày. Khi có đáp ứng thì giảm dần liều và duy trì. 

- Liều duy trì cần xác định riêng cho từng cá thể do tính chất đáp ứng với thuốc 

khác nhau ở mỗi người bệnh nhằm đạt được sự cân bằng giữa hiệu quả và tác dụng 

phụ của thuốc. 

- Có thể ngừng thuốc khi huyết sắc tố của người bệnh trở về bình thường với 

liều duy trì ở mức thấp (khoảng 4mg/ngày) trong vòng 01 năm mà không có tái phát. 

Lưu ý: 

- Khi sử dụng corticoid cần lưu ý các tác dụng phụ của thuốc như: Tăng huyết 

áp, đái tháo đường, biểu hiện Cushing, loãng xương, loét dạ dày... 

- Sau 3 tuần điều trị mà người bệnh không có đáp ứng có thể kết hợp với các 

thuốc ức chế miễn dịch. 

2.1.2. Các thuốc ức chế miễn dịch khác: 

- Azathioprine (Immurel) 

+ Chỉ định: Bệnh không đáp ứng với điều trị corticoid. 

+ Liều dùng: 50-100mg/ngày trong 4 tháng. 

- Cyclophosphamid 

+ Chỉ định: Bệnh không đáp ứng với điều trị corticoid. 

+ Liều dùng: 50-200mg/ngày trong 3-6tháng. 

- Cyclosporin A: Liều dùng: 50-200mg/ngày trong 3-6 tháng. 

- Vincristin: 1mg/tuần tối thiểu 3 tuần.        

- Mycophenolate mofetil: 

+ Liều dùng: 500mg-2000mg/ngày trong 1-3 tháng. 



 
 

 
 

Lưu ý: Tác dụng giảm bạch cầu hoặc ức chế tủy xương của nhóm thuốc này, lúc 

đó nên dừng thuốc hoặc giảm liều. 

2.1.3. Gamma globulin  

- Chỉ định trong trường hợp cấp cứu: Cơn tan máu rầm rộ, đáp ứng kém với 

truyền máu và corticoid. 

- Liều dùng: Tổng liều là 2g/kg (0,4g/kg/ngày x 5 ngày hoặc 1g/kg/ngày x 2 

ngày). 

2.1.4. Cắt lách: Chỉ định trong trường hợp: 

- Điều trị 3-6 tháng bằng corticoid và các thuốc ức chế miễn dịch thất bại hoặc 

phụ thuộc liều cao corticoid.            

- Không có các bệnh lý nội khoa khác. 

- Người bệnh tự nguyện.                                                   

Lưu ý: Sau cắt lách nếu không có đáp ứng thì tiếp tục sử dụng corticoid và các 

thuốc ức chế miễn dịch ban đầu.     

2.1.5. Rituximab: 

- Là kháng thể đơn dòng chống CD20 của tế bào B lympho, làm giảm sản xuất 

kháng thể chống hồng cầu.  

- Chỉ định khi các phương pháp điều trị ức chế miễn dịch và cắt lách không có 

hiệu quả. 

- Liều dùng: 375mg/m2/tuần x 4 tuần. 

2.2. Điều trị hỗ trợ    

- Truyền khối hồng cầu: truyền khi lượng huyết sắc tố < 80 g/l và tùy thuộc vào 

tình trạng lâm sàng của bệnh nhân. Tốt nhất là truyền KHC nhóm máu ngoài hệ ABO 

(truyền hồng cầu phenotype). Khi cần có thể lựa chọn KHC rửa. 

- Trao đổi huyết tương: Nhằm loại bỏ tối đa lượng kháng thể lưu hành trong 

máu, làm giảm mức độ tan máu trên lâm sàng 

- Sử dụng thuốc chống đông máu: Trường hợp huyết khối hoặc nguy cơ huyết 

khối do tan máu cần dùng Heparin trọng lượng phân tử thấp (thường dùng Lovenox) 

theo liều điều trị hoặc dự phòng huyết khối.  



 
 

 
 

- Điều trị và dự phòng các biến chứng của thuốc và bệnh. 

+ Hạ huyết áp, giảm đường máu, bổ sung canxi, kali, các thuốc bảo vệ dạ dày, 

thải sắt… 

+ Lọc máu ngoài thận trong trường hợp có suy thận cấp. 

3. Tiêu chuẩn ra viện:  

- Sau điều trị nồng độ Hb > 100 g/l, các triệu chứng của hội chứng thiếu máu, 

hội chứng vàng da … suy giảm. 

- Tuy nhiên tùy theo tình trạng lâm sàng và đáp ứng với điều trị của bệnh nhân 

mà tiêu chuẩn ra viện có thể thay đổi cho phù hợp. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiến triển  

Tỷ lệ đáp ứng chung với corticoid là khoảng 80%. Với những trường hợp phải 

cắt lách thì tỉ lệ đáp ứng từ 38-82%. Khi sử dụng Rituximab tỉ lệ đáp ứng có thể đạt 

tới 80% các trường hợp. Tỉ lệ sống tại thời điểm 10 năm khoảng 73% với nguyên 

nhân tử vong chính là nhiễm trùng và tắc mạch phổi. Nếu bệnh phối hợp với hội 

chứng antiphospholipid hoặc giảm tiểu cầu tự miễn (hội chứng Evans) thì tỉ lệ tử 

vong sẽ cao hơn.  

2. Biến chứng 

Biến chứng do tác dụng phụ của thuốc corticoid: loãng xương, tăng huyết áp, 

đái tháo đường, loét dạ dày… 

Biến chứng do dùng các thuốc ức chế miễn dịch khác: giảm bạch cầu hạt trung 

tính có thể có nhiễm trùng hoặc không 

Biến chứng quá tải sắt do phải truyền máu nhiều lần: viêm gan, xơ gan, suy 

tim… 

Biến chứng do ứ đọng Bilirubin: sỏi túi mật, sỏi ống mật chủ … 

Biết chứng tắc mạch do tan máu rầm rộ: suy thận cấp, nhồi máu não… 

VI. PHÒNG BỆNH 



 
 

 
 

Phòng bệnh chủ yếu là dự phòng các biến chứng do tác dụng phụ của thuốc 

điều trị bằng cách: dùng thuốc theo hướng dẫn, tái khám định kỳ theo hẹn, phát hiện 

sớm các biến chứng. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN: 

- Bệnh nhân có tình trạng thiếu máu cần nhập viện để làm chẩn đoán. 

- Bệnh nhân đến khám vì vàng da, tắc mạch… 

- Với những bệnh nhân ngoại trú khám định kỳ, có chỉ định nhập viện khi: xét 

nghiệm huyết sắc tố giảm nhiều (Hb < 100 g/l); có những biến chứng khi dùng thuốc: 

đái tháo đường, tăng huyết áp, loãng xương… 

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

 

STT MÃ  TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 D59 Thiếu máu tan máu mắc phải  

2 D59.0 Thiếu máu tan máu tự miễn dịch do thuốc  

3 D59.1 Các thiếu máu tan máu tự miễn dịch khác  

4 D59.2 
Thiếu máu tan máu do thuốc không phải tự 

miễn dịch 

 

5 D59.3 Hội chứng tan máu ure máu cao  

6 D59.4 
Các thiếu máu tan máu không phải tự miễn dịch 

khác 

 

7 D59.8 Các thiếu máu tan máu mắc phải khác  

8 D59.9 Thiếu máu tan máu mắc phải không đặc hiệu  
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BAN XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU VÔ CĂN 

 

 

I. KHÁI NIỆM  

Ban xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn là bệnh lý trong đó tiểu cầu trong máu 

ngoại vi bị phá hủy ở hệ liên võng nội mô do sự có mặt của tự kháng thể kháng tiểu 

cầu. 

Tên gọi khác: Xuất huyết huyết giảm tiểu cầu miễn dịch 

Hiện nay tên mới cập nhật: ITP (Primary Immune ThrombocytoPenia) có 

nghĩa là Giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát. 

II. NGUYÊN NHÂN  

 Bệnh mắc phải do cơ chế miễn dịch. Trong 70-95% trường hợp phát hiện thấy 

kháng thể chống lại kháng nguyên tiểu cầu. Kháng thể có bản chất là IgG, đôi khi kết 

hợp với IgM và/ hoặc IgA, rất hiếm khi là IgM đơn độc. Tiểu cầu có gắn kháng thể 

sẽ bị đại thực bào ở hệ liên võng nội mô phá hủy (chủ yếu ở lách, có thể ở gan và tủy 

xương). 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định: dựa vào đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm. 

1.1 Lâm sàng 

- Hội chứng xuất huyết: Bệnh nhân thường xuất huyết tự nhiên dưới da đa hình 

thái (dạng chấm, nốt, mảng hoặc đám xuất huyết), đa lứa tuổi (màu sắc xuất huyết 

thay đổi theo thời gian: Đỏ, tím, xanh, vàng sau đó mất đi không để lại dấu vết), chảy 

máu chân răng, chảy máu mũi, nôn ra máu, đi ngoài phân đen, kinh nguyệt kéo dài, 

đi tiểu ra máu… 

- Hội chứng thiếu máu: Có thể gặp và mức độ thiếu máu tương xứng với mức 

độ xuất huyết. 

- Gan, lách, hạch ngoại vi không to. 

1.2. Cận lâm sàng 



 
 

 
 

a. Xét nghiệm phục vụ chẩn đoán 

Lưu ý chẩn đoán xác định khi đã loại trừ được giảm tiểu cầu có nguyên nhân: 

- Tổng phân tích máu ngoại vi:  

  + Giảm số lượng tiểu cầu. 

  + Số lượng hồng cầu và lượng huyết sắc tố bình thường hoặc giảm nhẹ tương 

ứng với tình trạng xuất huyết. 

  + Số lượng bạch cầu và công thức bạch cầu trong giới hạn bình thường. 

- Huyết đồ: hình thái hồng cầu, bạch cầu không có gì đặc biệt. Số lượng tiểu 

cầu và độ tập trung tiểu cầu giảm. 

- Tủy đồ:  mật độ tế bào tủy bình thường hoặc tăng, không có tế bào ác tính.Mật 

độmẫu tiểu cầu bình thường. Một số trường hợp có tăng sinh, tuy nhiên đến giai đoạn 

cuối sẽ giảm số lượng mẫu tiểu cầu. Dòng hồng cầu và bạch cầu phát triển bình 

thường. 

- Thời gian máu chảy: Kéo dài. 

- Co cục máu: Cục máu không co hoặc co không hoàn toàn.  

- Các xét nghiệm PT, APTT, TT, fibrinogen, D-Dimer: Bình thường. 

- Bilan xét nghiệm virus (HbsAg, anti HCV, anti HIV, Epstein Barr, 

parovius…): Âm tính. 

- Bilan xét nghiệm bệnh miễn dịch: nghiệm pháp Coombs, ANA, anti ds DNA, 

Anti Cardiolipin, kháng đông lupus …: Âm tính. 

- Xét nghiệm sinh hóa: Glucose, Ure, Creatinin, GOT, GPT, LDH, acid uric, 

Protein, Albumin, Bilirubin toàn phần, Bilirubin gián tiếp, XN virus Dengue, test 

cúm... đề tìm các bệnh khác có giảm tiểu cầu 

- Siêu âm ổ bụng: gan, lách, hệ thống hạch không to. 

- Nội soi dạ dày – đại tràng bình thường, test H.Pylori dạ dày âm tính 

- Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu để xác định tình trạng đái máu vi thể. 

Hiện nay chẩn đoán xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch vẫn phải dựa trên chẩn 

đoán loại trừ các nguyên nhân gây giảm tiểu cầu khác. 

c. Xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều trị biến chứng: 



 
 

 
 

 Do đó ta có thể thực hiện các xét nghiệm sau: 

+ Calci máu: 1 lần/tuần khi điều trị nội trú; 1 tháng/1 lần khi điều trị ngoại trú. 

+ Glucose máu định kì hàng tháng nếu điều trị Corticoid hoặc bất thường 

+ Hydrocortisol khi có triệu chứng nghi ngờ Suy tuyến thượng thận 

+ Chức năng gan - thận, 2 lần/ tuần nếu điều trị kèm thuốc ức chế miễn dịch 

khác, 1 tháng/ 1 lần khi điều trị ngoại trú. 

+ Billirubin trực tiếp, toàn phần, LDH, nghiệm pháp Coombs trực tiếp/ gián 

tiếp khi nghi ngờ có tan máu. 

+ Kháng thể bất thường khi có tiền sử truyền máu > 7 ngày. 

+ Đo mật độ xương, nội soi dạ dày, siêu âm , chụp Xquang... khi có biểu hiện 

lâm sàng. 

+ Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm cho người bệnh khi 

có diễn biến bất thường khác hoặc khi 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: 

- Suy tủy xương:  

  + Lâm sàng: người bệnh biểu hiện cả 3 hội chứng: thiếu máu, xuất huyết, 

nhiễm trùng. Gan lách hạch không to 

  + Xét nghiệm: Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi có giảm 3 dòng tế bào máu 

ngoại vi, giảm số lượng số lượng và tỷ lệ hồng cầu lưới.Tủy nghèo tế bào, giảm sinh 

cả 3 dòng tế bào hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. 

- Lơ xê mi cấp: 

  + Lâm sàng: Người bệnh thường có thiếu máu, xuất huyết, nhiễm trùng, gan 

lách hạch to. 

  + Xét nghiệm: Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: thường giảm tiểu cầu kèm 

theo giảm hồng cầu, tăng số lượng bạch cầu và gặp tế bào blast.Tủy đồ thường giàu 

tế bào, blast chiếm ≥ 20% các tế bào đơn nhân, dòng hồng cầu và mẫu tiểu cầu thường 

giảm. 



 
 

 
 

- Ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối: 

  + Lâm sàng: bệnh nhân thường có thiếu máu, xuất huyết, hoàng đản, rối loạn 

thần kinh (đau đầu, lú lẫn, hôn mê…), sốt, thiểu niệu, vô niệu… 

  + Xét nghiệm: Giảm lượng huyết sắc tố và số lượng tiểu cầu, có mảnh vỡ 

hồng cầu trên tiêu bản máu dàn, tăng tỷ lệ hồng cầu lưới, hồng cầu niệu và Protein 

niệu (+), các xét nghiệm sinh hóa (LDH, billirubin, creatinin), tăng/ giảm hoạt tính 

men ADAMTS -13. 

- Ung thư di căn tủy xương: cần xét nghiệm huyết đồ - tủy đồ để xác định 

tình trạng giảm tiểu cầu và di căn các tế bào K trong tủy xương sinh máu  

- Giảm tiểu cầu ở người nghiện rượu, xơ gan: các bilan xét nghiệm chẩn 

đoán xác định xơ gan và kết quả tủy sinh máu bình thường. 

- Nhiễm virus (CMV, sởi, rubella…): bệnh mang tính chất cấp tính.Xét 

nghiệm Marker virus giúp chẩn đoán xác định. 

- Lupus ban đỏ hệthống: cần chẩn đoán xác định SLE theo bảng 11 tiêu chuẩn 

của hiệp hội Thấp khớp học Hoa Kỳ có chỉnh sửa năm 1997.Giảm tiểu cầu là 1 trong 

biểu hiện của bệnh. 

- Đông máu rải rác trong lòng mạch (DIC): Có bệnh lý nền trước đó (khởi 

phát cấp tính hoặc mạn tính) và có sự thay đổi có tính chất động học của các chỉ số 

xét nghiệm: tiểu cầu, PT, Fibrinogen, D-dimer, nghiệm pháp rượu (theo thang điểm 

chấm DIC của hiệp hội huyết khối và đông cầm máu quốc tế (ISTH). 

3. Chẩn đoán giai đoạn bệnh 

- ITP nguyên phát: Bệnh đặc trưng bởi giảm tiểu cầu đơn độc.Số lượng tiểu 

cầu < 100G/L và không có nguyên nhân khác làm giảm tiểu cầu. 

- ITP thứ phát: Gồm tất cả các bệnh giảm tiểu cầu miễn dịch, ngoại trừ ITP 

nguyên phát, bao gồm: Lupus ban đỏ hệ thống, giảm tiểu cầu do thuốc, nhiễm 

H.Pylori, nhiễm HIV. 

4. Chẩn đoán thể lâm sàng 

  + ITP mới chẩn đoán: ≤ 3 tháng từ lúc chẩn đoán. 



 
 

 
 

  + ITP dai dẳng 3-12 tháng từ lúc mới chẩn đoán. Bao gồm: bệnh nhân không 

tự đạt lui bệnh, bệnh nhân điều trị không đạt lui bệnh hoàn toàn. 

  + ITP mạn tính: ≥ 12 tháng kể từ lúc chẩn đoán 

IV. ĐIỀU TRỊ.  

1. Hướng điều trị  

- Quyết định điều trị dựa trên số lượng tiểu cầu, mức độ chảy máu và các đặc 

điểm lâm sàng khác của bệnh nhân (ví dụ: bệnh kèm theo, lối sống …).  

- Cần điều trị khi số lượng tiểu cầu ≤ 30G/L và/ hoặc trên lâm sàng bệnh nhân 

có triệu chứng xuất huyết, đặc biệt ở bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật, thủ thuật. 

- Mục tiêu điều trị cần hướng tới: 

  + Giữ mức tiểu cầu an toàn với độc tính thuốc thấp nhất  

  + Theo dõi độc tính thuốc trong điều trị là rất quan trọng, đặc biệt là điều trị 

Corticoid kéo dài. 

  + Điều trị cá thể hóa dựa trên nguy cơ xuất huyết  

- Điều trị cụ thể: Bao gồm điều trị đặc hiệu và điều trị hỗ trợ. 

2. Điều trị cụ thể 

2.1 Corticoid liệu pháp: 

a. Dexamethasone 40 mg hàng ngày hoặc 4 ngày mỗi 2-4 tuần hoặc 1-4 chu kỳ 

b.Methylprednisolon: là thuốc được khuyến nghị là thuốc điều trị đầu tay cho người 

bệnh có xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch (trừ người bệnh có chống chỉ định với 

thuốc này) 

+ Thuốc dạng tiêm: Solumedrol lọ 40 mg 

+ Thuốc dạng viên : hay sử dụng hoạt chất Methylprednisolon ( biệt dược hay 

sử dụng là Menison viên nén 4mg, 8mg, 16 mg, hoặc Medrol 4mg, 8 mg, 16mg), hoạt 

chất Prednisolon viên nén 5mg. 

+ Liều Bolus 30 mg/ kg/ ngày trong 7 ngày áp dụng đối với trường hợp giảm 

rất nặng tiểu cầu. 

+Liều dùng thông thường: 1-2 mg/kg cân nặng/ngày. 



 
 

 
 

+ Nếu bệnh nhân có đáp ứng (số lượng tiểu cầu tăng lên ≥ 50G/L) thì giảm 

liều dần (30% liều/tuần). 

+ Nếu trong vòng 3 tuần bệnh nhân không có đáp ứng thì giảm liều (30% liều/ 

tuần) và phải xem xét kết hợp các thuốc khác. 

- Liều duy trì ở các bệnh nhân rất khác nhau vì mang “tính cá thể” cao do đó 

cần xác định liều dùng thích hợp với từng bệnh nhân để đạt được sự cân bằng giữa 

hiệu quả điều trị và các tác dụng phụ của corticoid. 

- Khi số lượng tiểu cầu của bệnh nhân trở về bình thường thì nên điều trị duy 

trì với mức thấp (Methylprednisolon 4mg/ngày, uống) trong thời gian 1 năm, sau đó 

có thể dừng corticoid và tiếp tục theo dõi. 

- IVIG ( Immunoglobulin tĩnh mạch): 

+ Truyền tĩnh mạch liều 0,4g/kg/ngày x 5 ngày hoặc 1g/ngày x 2 ngày. 

+ Nếu có hiệu quả duy trì 10 ngày/lần trong 3 tháng 

+ Ưu tiên dùng trong các trường hợp phụ nữ có thai sắp chuyển dạ, giảm tiểu 

cầu nặng cấp tính,người bệnh có chống chỉ định dùng Corticoid, hoặc cần tăng nhanh 

số lượng tiểu cầu phục vụ cho phẫu thuật cấp cứu. 

- Anti -Rh (D): 

+ Bản chất là γ- Globulin, trong đó chứa 1 lượng lớn kháng thể chống kháng 

nguyên Rh0(D) của hồng cầu 

+ Chỉ định: người bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu không đáp ứng với Corticoid 

và đang tình trạng xuất huyết nặng, đe dọa tính mạng hoặc có chỉ định phẫu thuật cấp 

cứu.  

+ Chống chỉ định: người bệnh Rh (-) và hiệu quả rất thấp trên người đã cắ lách. 

+ Liều: 50-100 μg/ kg, tiêm tĩnh mạch trong 3-5 phút. 

+ Tác dụng phụ: Tan máu nhẹ hoặc thoáng qua tuy nhiên không cần truyền 

máu, có thể gặp trường hợp tan máu nặng. Đau đầu, buồn nôn, sốt, rét run, đau bụng, 

đau cơ tiêu chảy.... 

- Ức chế miễn dịch khác: Nếu trong vòng 3 tuần bệnh nhân không có đáp ứng 

thì nên kết hợp với một trong các thuốc sau: 



 
 

 
 

+ Cyclophosphamid (biệt dượcEndoxan): liều 50-200mg/ngày trong 4-8 tuần 

(uống). Khi số lượng tiểu cầu về bình thường thì giảm liều dần và duy trì 50 mg/ ngày 

trong 3 tháng, sau đó dừng thuốc và tiếp tục theo dõi. 

+ Azathioprin ( biệt dược Immurel, Wedes): Có cơ chế ức chế miễn dịch  do đó 

làm giảm hiện tượng thực bào các tiểu cầu đã gắn kháng thể kháng tiểu cầu, giảm sản 

xuất kháng thể kháng tiểu cầu.Liều khoảng 50-250 mg/ ngày trong ít nhất 4 tháng. 

Hay dùng liều 100mg/ngày (2mg/kg/ngày). Nhóm này có tác dụng phụ gây giảm bạch 

cầu làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. 

+ Cyclosporin A (biệt dược Neoral): liều uống 200-400mg/ngày 

+ Vincristin : truyền tĩnh mạch liều  1-2 mg/tuần x 4-6 tuần 

- Rituximab (kháng thể đơn dòng kháng CD20): chỉ định cho bệnh nhân tái 

phát, bệnh nhân thất bại với các phương pháp điều trị khác như corticoid, IVIg, hoặc 

cắt lách. Liều dùng 375 mg/m2 da/ lần tuần/ x 4 tuần (1 đợt điều trị). 

- Chất đồng vận TPO-R: nhóm thuốc kích thích tiểu cầu mới cho bệnh xuất 

huyết giảm tiểu cầu mạn tính ở người lớn, dựa trên cơ chế gắn và kích thích thụ thể 

TPO-R để tăng sản xuất tiểu cầu. Hiện tại đang mới sử dụng là: Ethrombopag và 

Rommiplostim.  

- Cắt lách 

+ Áp dụng khi điều trị nội khoa > 6 tháng thất bại 

+ Tiêu chuẩn:  

. Tuỷ giàu mẫu tiểu cầu 

. Dưới 45 tuổi 

. Không mắc bệnh mạn tính khác 

. Bệnh nhân và gia đình đồng ý điều trị 

2. Điều trị hỗ trợ 

- Truyền khối tiểu cầu: khi có xuất huyết đe dọa tính mạng bệnh nhân hoặc số 

lượng tiểu cầu < 20 G/l (nên dùng khối tiểu cầu máy). 

- Truyền khối hồng cầu:  khi có thiếu máu. 



 
 

 
 

- Tranexamic acid (biệt dược Transamin): có thể sử dụng cả đường uống-tiêm. 

Liều dùng 250-500 mg/ lần x 3 – 4 lần/ ngày.Chống chỉ định bệnh nhân tiểu ra máu. 

- Cyclonamine 12,5%: chỉ định trong trường hợp BN có tiểu ra máu hoặc phối 

hợp với Transamin khi có xuất huyết nặng. Liều dung: 250-500mg/ lần x 2 lần/ ngày. 

- Trao đổi huyết tương: trong những trường hợp xuất huyết nặng, cấp tính hoặc 

kèm theo tan máu tự miễn, viêm gan... Mục đích là làm giảm nhanh kháng thể kháng 

tiểu cầu trong máu người bệnh. 

- Hạn chế tác dụng phụ của Corticoid và các thuốc ức chế miễn dịch khác: Hội 

chứng giả Cushing, loét dạ dày tá tràng, tăng huyết áp, tăng đường huyết, loãng 

xương... 

3. Chăm sóc dinh dưỡng: 

3.1. Dinh dưỡng: 

 - Tăng cường Protein: Bổ sung đủ chất đạm sẽ giúp bệnh nhân có nhiều 

nguyên liệu tạo máu hơn và ngăn ngừa thiếu máu.Nguồn protein chất lượng bao gồm 

thịt nạc, hải sản, cá trứng, sữa, đậu nhưng bạn nên hạn chế ăn thịt 

- Bổ sung Vitamin C:  vitamin C từ trái cây và rau quả sẽ giúp tăng cường sức 

đề kháng, đồng thời làm tăng tính bền thành mạch, hạn chế hiện tượng chảy máu. 

- Thực phẩm giàu vitamin K: rau lá xanh như rau diếp và rau mùi tây, ô liu, 

đậu tương, dầu hạt cải dầu cũng như các loại rau họ cải như bông cải xanh, cải xoăn, 

súp lơ 

- Thực phẩm giàu Vitamin A: dầu cá, cà rốt, cải xoăn, khoai lang, bí ngô, cũng 

như các sản phẩm sữa vitamin A tăng cường chất và ngũ cốc. 

- Thực phẩm giàu Folic Acid: Axit folic hay vitamin B9, đóng một vai trò 

trong sự phát triển của một số các mô, bao gồm cả tiểu cầu. Folic acid thúc đẩy tổng 

hợp DNA, một bước quan trọng trong phát triển tế bào.Một lượng lớn Axit folic được 

tìm thấy trong cà chua và nước ép cà chua, đậu lăng, đậu, ngô, quả bơ, măng tây, ngũ 

cốc và các loại rau lá màu xanh lá cây như rau bina 



 
 

 
 

- Ăn các loại chất béo lành mạnh: Bệnh nhân xuất huyết giảm tiểu cầu nên hạn chế 

các món ăn chiên rán, xào và sử dụng dầu thực vật như: dầu nành, ô liu, hoặc bổ sung 

acid béo mega 3 như dầu hạt lanh, dầu gan cá, cá ngừ, cá hồi hoang dã, ... 

- Ăn nhiều rau xanh: Ăn càng nhiều lá xanh càng tốt, đặc biệt là cải xoăn, cải xanh, 

rau xanh đậm, malungay, kangkong, cải xoăn và rau bina. Những loại rau này chứa 

một lượng lớn vitain và khoáng chất (canxi), đặc biệt chứa vitamin K để giúp đông 

máu.  

3.2. Chăm sóc vận động sinh hoạt: 

-  Nhai kỹ thức ăn: Nên nhai kỹ thức ăn trước khi nuốt sẽ giúp cho tiêu hóa tốt hơn 

và làm cho chất dinh dưỡng ngấm nhanh hơn. 

- Ngoài ra, bạn chú ý ăn thức ăn mềm, lỏng, dễ tiêu, tránh ăn các đồ ăn khô 

cứng như mía, ổi... bởi chúng sẽ làm tổn thương niêm mạc miệng, trong khi hệ niêm 

mạc này đã rất yếu và hay bị chảy máu. 

-  Nghỉ ngơi đầy đủ: Bạn nên ngủ ít nhất 7 đến 8 giờ/ mỗi đêm sẽ giúp việc 

sản xuất tiểu cầu một cách hiệu quả 

- Thực hiện các bài tập nhẹ nhàng, điều độ để giúp lưu lượng máu trong cơ 

thể bạn lưu thông tốt hơn. Những bài tập này có thể làm tăng hệ thống miễn dịch của 

cơ thể. Tránh thể dục thể thao quá sức vì chấn thương có thể dẫn đến chảy máu. 

4. Chỉ tiêu cần theo dõi, đánh giá trong quá trình điều trị: 

4.1. Xét nghiệm đánh giá theo dõi điều trị: 

+ Tổng phân tích máu ngoại vi: 2-3 lần/tuần.Trong quá trình điều trị nội trú; 1 

tháng/1 lần khi điều trị ngoại trú. 

+ Điện giải đồ máu: 2- 3 lần/tuần khi điều trị nội trú; 1 tháng /1 lần khi điều trị 

ngoại trú. 

4.2. Lâm sàng: theo dõi tiến triển tình trạng xuất huyết của bệnh nhân cũng như các 

tác dụng phụ trên các cơ quan: tiêu hóa, xương khớp, nhiễm trùng, rối loạn điện giải, 

glucose máu…. 

5. Tiêu chuẩn ra viện: 

- Không còn tình trạng xuất huyết mới trên lâm sàng. 



 
 

 
 

- Đáp ứng với điều trị của tiểu cầu tối thiểu trên 60 G/L. 

- Không có các bệnh kèm theo nặng cần theo dõi. 

- Không có các biến chứng nặng cần theo dõi. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiến triển bệnh: 

- Bệnh thường diễn biến mạn tính, đáp ứng với các liệu pháp điều trị thay đổi 

từ 10-80%, tỷ lệ tái phát khá cao, tỷ lệ xuất huyết nặng đe dọa tính mạng chiếm 3-

5%.Tỷ lệ mắc bệnh và các xuất huyết nặng đe dọa tính mạng tăng lên theo tuổi. 

 

2. Biến chứng bệnh: 

- Xuất huyết nặng đa phủ tạng. 

- Các biến chứng sớm khi sử dụng thuốc Corticoid (viêm loét chảy máu đường 

tiêu hóa, nhiễm trùng, rối loạn điện giải, tăng đường huyết...), các biến chứng muộn 

khi sử dụng thuốc Corticoid (loãng xương, ức chế sự phát triển của xương, hoại tử 

xương, suy thượng thận, rối loạn chuyển hóa Lipid, Cushing, tăng huyết áp, đục thủy 

tinh thể...). 

- Biến chứng tan máu khi dùng các thuốc ức chế miễn dịch khác VD: anti-Rh 

(D). 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Do hiện nay các nhà khoa học vẫn chưa hiểu biết chính xác nguyên nhân 

nào dẫn đến bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn, do đó, chưa có phương pháp 

phòng tránh bệnh này hiệu quả. 

- Đối với xuất huyết giảm tiểu cầu trẻ em và xuất huyết giảm tiểu cầu ở trẻ sơ 

sinh thì các bậc phụ huynh nên lưu ý khi trẻ có các triệu chứng trên thì cần đưa đến 

cơ sở Y tế khám càng sớm càng tốt. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Tùy thuộc vào bệnh cảnh lâm sàng. Sau đây là 1 số tiêu chuẩn cơ bản: 

1. Với bệnh nhân lần đầu phát hiện: 



 
 

 
 

-  Bệnh nhân có tiểu cầu giảm dưới 150 G/L và chưa rõ nguyên nhân gây giảm 

tiểu cầu. 

- Và (hoặc) có tình trạng xuất huyết, chảy máu nhiều trên lâm sàng. 

2. Với bệnh nhân đã được chẩn đoán trước đó 

 - Tiểu cầu dưới 30 G/L và/ hoặc đang có tình trạng chảy máu cần điều trị cầm 

máu hoặc cần điều trị phối hợp thuốc hoặc tăng liều thuốc đang dùng, 

- Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật, chuyển dạ đẻ... cần tăng nhanh số lượng 

tiểu cầu. 

- Bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng biến chứng nặng ở các cơ quan khác do 

tác dụng phụ của thuốc điều trị. 

VIII. MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH 

1 D69 Ban xuất huyết và các tình trạng xuất huyết khác 

2 M31.1 Ban xuất huyết giảm tiểu câu huyết khối 

3 D69.3 Ban xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn 

4 D69.4 Giảm tiểu cầu tiên phát khác 

5 D69.5 Giảm tiểu cầu thứ phát 

6 D69.6 Giảm tiểu cầu không đặc hiệu 

7 C92.0 Bệnh bạch cầu dạng tủy cấp 

8 D65 Đông máu nội mạch rải rác và lan tỏa 

9 M32 Lupus ban đỏ hệ thống 

10  K di căn tủy xương 

11 B05 Sởi 

12 B06 Rubella 

13 B16 Viêm gan virut B cấp 

14 B18.0 Viêm gan virut B mạn, có đồng nhiễm viêm gan virut D 

15 B18.1 
Viêm gan virut B mạn, không có đồng nhiễm viêm gan 

virut D 



 
 

 
 

16 B17.1 Viêm gan virut C cấp 

17 B19.2 Viêm gan virut C mạn 

18 B19 Viêm gan virut không xác định 

19 B20-B24 Bệnh do HIV 
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THIẾU YẾU TỐ VIII, IX DI TRUYỀN 

( HEMOPHILIA A, B) 

 

I. KHÁI NIỆM  

Hemophilia là bệnh chảy máu di truyền do giảm hoặc bất thường chức năng 

yếu tố VIII (Hemophilia A) hoặc yếu tố IX (Hemophilia B) 

II. NGUYÊN NHÂN  

Gen quy định tổng hợp yếu tố VIII và IX nằm trên nhiễm sắc thể giới tính. 

Bệnh Hemophilia gây ra do tổn thương gen sản xuất yếu tố VIII/ IX dẫn đến giảm 

hoặc bất thường yếu tố VIII/ IX, di truyền lặn vì vậy đa số người bệnh là nam giới, 

còn nữ giới là người mang gen bệnh. 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định  

1.1. Lâm sàng 

- Bệnh nhân nam, có tiền sử gia đình họ ngoại có nam giới hay bị xuất huyết. 

- Chảy máu khó cầm ở nhiều bộ phận của cơ thể dưới các hình thức: 

+ Máu khó cầm ở vết thương: Đứt tay, chân, nhổ răng, bầm tụ máu khi ngã. 

+ Khối máu tụ ở cơ, khớp: Thường xuất hiện nhiều lần có tính lặp lại ở một 

cơ, một khớp. 

+ Chảy máu ở niêm mạc: Đái máu, đi ngoài ra máu, chảy máu chân răng, chảy 

máu mũi. 

+ Vị trí chảy máu thường gặp:  

• Tụ máu khớp (70-80%) trong đó khớp gối hay gặp nhất rồi đến khớp khuỷu, 

cổ chân và khớp háng. 

• Khối tụ máu trong cơ và dưới da (10-20%). 

• Chảy máu vị trí khác (5-15%). 

+ Biến dạng khớp, teo cơ: Do chảy máu nhiều lần. 

1.2. Cận lâm sàng: 



 
 

 
 

a. Xét nghiệm chẩn đoán 

- Xét nghiệm sàng lọc: có thời gian thromboplastin từng phần kéo dài 

+ PT bình thường. 

+ APTT kéo dài (có thể bình thường ở thể nhẹ). 

+ Fibrinogen bình thường. 

+ Số lượng và độ tập trung tiểu cầu bình thường. 

+ Thời gian máu chảy, co cục máu đông bình thường. 

+ Định lượng D- Dimer bình thường. 

+ Tìm yếu tố kháng đông nội sinh phụ thuộc vào nhiệt độ thời gian: thường âm 

tính khi mới phát hiện. 

+ Các xét nghiệm hội chứng anti phospholipid: Ds-DNA, Cardiolipin, LA 

test…âm tính 

+ Định lượng yếu tố VIII, IX giảm dưới 40% 

+ Xét nghiệm nước tiểu, siêu âm, Xquang, CT scan để xác định cơ quan và 

mức độ chảy máu. 

+ Xét nghiệm men gan, thận, điện giải đồ. 

b. Xét nghiệm chẩn đoán các biến chứng có thể xảy ra: 

- Xét nghiệm yếu tố kháng đông đường nội sinh phụ thuộc nhiệt độ thời gian 

sau 10 ngày truyền chế phẩm hoặc định kỳ mỗi 3 tháng hoặc khi lâm sàng biểu hiện 

kém đáp ứng với điều trị   

-  Test coombs trực tiếp– gián tiếp, Sàng lọc kháng thể bất thường nếu truyền 

máu kém đáp ứng. 

- Kiểm tra HIV, HBV, HCV 3 tháng/ lần hoặc khi nghi ngờ trên lâm sàng. Nếu 

nhiễm các virut trên cần đo tải lượng virut. 

- Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm cho người bệnh khi 

có diễn biến bất thường hoặc khi 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 



 
 

 
 

2.1. Bệnh von Willebrand (vWD): 

 Bệnh nhân Hemophilia A và bệnh von Willebrand đều có biểu hiện chảy máu, 

xét nghiệm có yếu tố VIII giảm, tuy nhiên vWD biểu hiện ở cả nam và nữ, chủ yếu 

xuất huyết da và niêm mạc, ít khi chảy máu cơ khớp, ngoài yếu tố VIII giảm còn có 

giảm yếu tố von Willebrand, thời gian máu chảy kéo dài, co cục máu không hoàn 

toàn, ngưng tập tiểu cầu với ristocetin giảm. 

2.2. Bệnh lý về cơ xương khớp: 

Bệnh nhân cũng có biểu hiện teo cơ, cứng khớp… nhưng kết quả xét nghiệm 

APTT, nồng độ yếu tố VIII/IX bình thường. 

2.3. Các nguyên nhân khác gây APTT kéo dài 

a. Do thiếu các yếu tố khác tham gia con đường đông máu nội sinh 

- Thiếu yếu tố XI bẩm sinh: 

+ Gặp ở cả nam và nữ 

+ Thường chỉ chảy máu bất thường sau can thiệp, phẫu thuật 

+ Định lượng yếu tố XI giảm 

- Thiếu yếu tố XII bẩm sinh: 

+ Gặp ở cả nam và nữ 

+ Không có biểu hiện lâm sàng 

+ Định lượng yếu tố XII giảm 

b. Do chất ức chế 

-  Hemophilia mắc phải: 

+ Không có tiền sử chảy máu bất thường từ nhỏ, hay gặp ở người già, phụ nữ 

sau sinh, người có bệnh lý kèm theo như bệnh tự miễn – ung thư. 

+ Thường xuất huyết dưới da, tụ máu trong cơ nhiều hơn là chảy máu khớp 

+ Xét nghiệm: APTT kéo dài, chất ức chế đông máu nội sinh dương tính (có 

phụ thuộc vào thời gian và nhiệt độ với Hemophilia A mắc phải), yếu tố VIII hoặc 

IX giảm, có chất ức chế VIII/IX. 

- Kháng thể kháng phospholipid: 

+ Lâm sàng: thường có biểu hiện tắc mạch ở người trẻ; sảy thai liên tiếp 



 
 

 
 

+ Xét nghiệm:  

APTT kéo dài 

Ức chế đông máu nội sinh không phụ thuộc nhiệt độ thời gian: dương tính 

Có các kháng thể kháng phospholipid dương tính như: LA, anti-cardiolipin, 

anti – β2 glycoprotein… 

3. Chẩn đoán thể lâm sàng 

- Hemophilia A: Thiếu yếu tố VIII  

- Hemophilia B: Thiếu yếu tố IX  

4. Chẩn đoán mức độ  

Căn cứ vào nồng độ yếu tố VIII/ IX cơ sở của người bệnh, chia thành 3 mức 

độ:  

- Mức độ nặng: dưới 1%, thường chảy máu khi trẻ mới tập đi, nếu không được 

điều trị tốt thì dẫn tới biến dạng khớp. 

- Mức độ trung bình: từ 1-5%, chảy máu tự nhiên hoặc sau chấn thương. 

- Mức độ nhẹ: từ trên 5 đến 40%. Thường xuất hiện chảy máu sau phẫu thuật, 

chấn thương. 

5. Chẩn đoán biến chứng 

a. Ức chế VIII/IX 

Cần tìm kháng đông đường đông máu nội sinh (định tính và định lượng chất 

ức chế yếu tố VIII/ IX vào các thời điểm sau: 

+ Sau 10 ngày điều trị đầu tiên 

+ Định kỳ mỗi 3 tháng, 

+ Hoặc khi thấy lâm sàng đáp ứng kém với điều trị và kết quả định lượng yếu 

tố VIII/ IX thấp hơn liều tính toán truyền vào. 

b. Lây nhiễm virus qua đường truyền máu 

Do phải nhận số lượng lớn chế phẩm máu trong thời gian dài nên người bệnh 

Hemophilia được xếp vào nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm các bệnh lây truyền qua 

đường truyền máu. Cần kiểm tra HBV, HCV, HIV trước khi điều trị, định kỳ mỗi 3-



 
 

 
 

6 tháng/ lần hoặc khi có biểu hiện lâm sàng nghi ngờ. Nếu nhiễm các virus trên cần 

định lượng bản sao virus và điều trị theo phác đồ chuyên khoa. 

c. Các biến chứng của hệ xương khớp 

Chảy máu khớp nhiều lần nên biến dạng khớp, teo cơ, cứng khớp: siêu âm cơ 

khớp, chụp XQ xương khớp mỗi 6-12 tháng hoặc khi có bất thường. Trường hợp đặc 

biệt có thể chụp MIR. 

d. Thiếu máu 

Thiếu máu do chảy máu nhiều lần: xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại 

vị, định lượng sắt, Ferritin định kỳ 1 tháng/ 1 lần hoặc khi bất thường 

e. Quá tải tuần hoàn  

Cần kiểm tra protid máu 1-2 lần/ tuần nếu điều trị bằng huyết tương hoặc tủa 

lạnh. 

f. Nhiễm trùng 

Nhiễm trùng tại vị trí vết thương hở chảy máu tái diễn: cấy dịch vết thương, 

cấy máu khi có nghi ngờ 

g. Biến chứng do xuất huyết 

+ Siêu âm ổ bụng hoặc chụp CT ổ bụng khi có nghi ngờ chảy máu.  

+ Chụp CT sọ não khi có chấn thương sọ não hoặc có dấu hiện thần kinh khu 

trú, nghi ngờ xuất huyết não, màng não… 

h. Các biến chứng khác: tùy thuộc vào tình trạng bệnh. 

6. Chẩn đoán người mang gen Hemoaphilia 

 - Nữ, có quan hệ huyết thống với người bệnh 

 - Có thể có biểu hiện chảy máu kéo dài bất thường: chảy máu niêm mạc, kinh 

nguyệt kéo dài, chảy máu kéo dài sau can thiệp, sau phẫu thuật… 

 - Nồng độ yếu tố VIII/IX có thể bình thường hoặc giảm 

 - Các bất thường gen yếu tố VIII/IX hoặc mang nhiễm sắc thể X chưa gen gây 

Hemophilia 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Hướng điều trị 



 
 

 
 

Mục tiêu hướng tới là làm hạn chế tối đa mức độ tàn tật, kéo dài cuộc sống, 

nâng cao chất lượng sống, giúp bệnh nhân có thể tham gia hoạt động xã hội thông 

thường và có sức khỏe tinh thần tốt.Do đó hướng điều trị cần: 

- Dự phòng chảy máu là mục tiêu chính 

- Điều trị sớm nhất có thể tình trạng chảy máu 

- Bổ sung các yếu tố đông máu đủ để cầm chảy máu 

- Tránh dùng các thuốc gây ảnh hưởng đến chức năng cầm máu như: Aspirin, 

tránh tiêm bắp, châm cứu 

- Tập thể dục hang ngày và phục hồi chức năng sớm. Cần phối hợp các chuyên 

khoa chăm chăm sóc và điều trị bệnh nhân (huyết học, rang hàm mặt, chấn thương 

chỉnh hình, phục hồi chức năng). 

- Điều tri thay thế bằng cách bù các yếu tố đông máu bị thiếu: 

✓ Nguồn yếu tố VIII: Huyết tương tươi , huyết tương tươi đông lạnh, tủa lạnh, 

yếu tố VIII cô đặc nguồn gốc huyết tương người, yếu tố VIII cô đặc tái tổ hợp, yếu 

tố VIII có nguồn gốc từ lợn, yếu tố VIII tác dụng kéo dài  

✓ Nguồn yếu tố IX:Huyết tương tươi, huyết tương tươi đông lạnh, huyết tương 

tươi đã tách tủa, yếu tố IX cô đặc nguồn gốc huyết tương người, yếu tố IX cô đặc tái 

tổ hợp, yếu tố IX tác dụng kéo dài. 

✓ Lựa chọn chế phẩm yếu tố đông máu tùy thuộc mức độ chảy máu, vị trí chảy 

máu, loại chế phẩm có sẵn, ưu tiên loại sử dụng yếu tố cô đặc cho người bệnh chảy 

máu nặng và chảy máu vị trí nguy hiểm. 

✓ Nồng độ yếu tố VIII/ IX cần đạt phụ thuộc vào vị trí chảy máu, mức độ chảy 

máu, mục đích điều trị nhưng cần đạt tối thiểu là 10%  với chảy máu cơ khớp và 50% 

với chảy máu nặng, ở vị trí nguy hiểm. 

2. Điều trị cụ thể: 

2.1. Điều trị bổ sung các yếu tố thiếu hụt 

2.1.1. Đối với Hemophilia A: 



 
 

 
 

- Dùng huyết tương tươi đông lạnh (HTTĐL), tủa VIII, yếu tố VIII cô đặc hay 

yếu tố VIII tái tổ hợp. Yếu tố VIII cô đặc (chế phẩm thường dùng là Advate, 

Octanate, Haemoctin…) 

- Mỗi đơn vị yếu tố VIII/kg cân nặng cơ thể có thể nâng nồng độ yếu tố VIII 

của bệnh nhân lên được khoảng 2%. Thời gian bán hủy của yếu tố VIII từ 8 – 12 giờ. 

- Yếu tố VIII cần dùng (ui) = (VIIIcd-VIIIbn) % x P(kg)/ 2 

Chú thích: 

+ VIIIcd: Là nồng độ yếu tố VIII cần đạt (%); 

+ VIIIbn: Là nồng độ yếu tố VIII ngay trước khi điều trị của người bệnh (%); 

+ P: Là cân nặng của người bệnh (kg). 

Thời gian bán hủy của yếu tố VIII từ 8 - 12 giờ vì vậy trường hợp chảy máu 

nặng, vị trí nguy hiểm cần bổ sung yếu tố VIII mỗi 8-12 giờ. 

2.1.2. Đối với Hemophilia B: 

- Dùng HTTĐL, HTTĐL đã bỏ tủa hay yếu tố IX tổng hợp. Yếu tố IX cô 

đặc(chế phẩm thường dùng là Replennine…) 

- Mỗi đơn vị yếu tố IX/kg cân nặng thể trọng có thể nâng nồng độ yếu tố IX 

của bệnh nhân lên khoảng 1%. Thời gian bán hủy của yếu tố IX từ 18-24 giờ. 

- Một số yếu tố IX tái tổ hợp có tỉ lệ hồi phục thấp hơn và mỗi 1 đơn vị yếu tố 

IX/1kg thể trọng chỉ có thể nâng đươc nồng độ yếu tố IX của bệnh nhân lên được 

0,8% đối với người lớn và 0,7% đối với trẻ em dưới 15 tuổi. Nếu sử dụng huyết tương 

để điều trị thì khó có thể nâng nồng độ yếu tố IX lên quá 25% do nguy cơ quá tải tuần 

hoàn. Liều khởi đầu thích hợp là 15-20ml/kg/ngày. 

- Yếu tố IX cần dùng (ui) = (IXcđ - IXbn) % x P(kg) 

Chú thích: 

+ IXcđ: Là nồng độ yếu tố IX cần đạt (%); 

+ IXbn: Là nồng độ yếu tố IX ngay trước khi điều trị của người bệnh (%); 

+ P: Là cân nặng của người bệnh (kg). 

Thời gian bán hủy của yếu tố IX từ 18-24 giờ vì vậy bổ sung yếu tố IX cứ 24 

giờ/1 lần. 



 
 

 
 

Đối với loại yếu tố VIII/IX có tác dụng kéo dài thì tùy thuộc vào từng chế phẩm 

và mục đích điều trị mà khoảng cách giữa các lần dùng có thể thay đổi. 

2.2. Điều trị chảy máu: 

Căn cứ vào vị trí, mức độ chảy máu và mục đích điều trị mà tính liều yếu tố 

VIII/IX cần bổ sung theo hướng dẫn ở bảng 1. 

Bảng 1: Nồng độ yếu tố đông máu cần đạt và thời gian điều trị khi có chảy máu 

  Hemophilia A Hemophilia B 

Nồng 

độ cần 

đạt (%) 

Thời gian duy trì 

(ngày) 

Nồng độ 

cần đạt 

(%) 

Thời gian duy 

trì (ngày) 

Khớp, chảy máu răng 

miệng 

15-30 1-2 ngày, có thể 

lâu hơn nếu chưa 

đáp ứng hoàn 

toàn 

15-30 1-2 ngày, 

có thể kéo dài 

nếu chưa đáp ứng 

hoàn toàn 

Cơ (không có tổn 

thương thần kinh đi 

kèm, trừ cơ đái chậu) 

15-30 2-3 ngày, có thể 

lâu hơn nếu chưa 

đáp ứng hoàn 

toàn 

15-30 2-3 ngày, 

có thể lâu hơn 

nếu chưa đáp ứng 

hoàn toàn 

Cơ đái chậu 

hoặc cơ ở sâu 

có tổn thương 

thần kinh đi 

kèm 

Tấn 

công 

40-60 1-2 40-60 1-2 

Duy trì 20-30 3-5, có thể kéo 

dài hơn đến khi 

hồi phục chức 

năng 

20-30 3-5 ngày 

có thể kéo dài 

hơn đến khi hồi 

phục chức năng 

Đầu, thần 

kinh trung 

ương 

Tấn 

công 

60-80 1-5 60-80 1-5 

Duy trì 30-50 6-10 30-50 6-10 

Củng cố 20-30 11-21 20-30 11-21 



 
 

 
 

Xuất huyết 

tiêu hóa 

Tấn 

công 

40-60 1-7 40-60 1-7 

Duy trì 20-40 8-14 20-40 8-14 

Đái máu 30-50 3-5 30-50 3-5 

Vết thương sâu 30-50 5-7 30-50 5-7 

Cổ và ngực Tấn 

công 

60-80 1-7 50-70 1-7 

Duy trì 30-50 8-14 30-50 8-14 

Phẫu thuật 

nhỏ 

Trước 

mổ 

40-60   40-60   

Sau mổ 30-40 1-5 ngày, tùy 

thuộc vào loại 

phẫu thuật 

30-40 1-5 ngày, tùy 

thuộc vào 

loại phẫu thuật 

Phẫu thuật 

lớn 

Trước 

mổ 

60-80   60-80   

Sau mổ 50-80 1-3 40-60 1-3 

30-50 4-6 30-50 4-6 

15-30 7-14 15-30 7-14 

Đối với những trường hợp chảy máu nặng, ở các vị trí nguy hiểm, trong và 

sau phẫu thuật cần làm định lượng yếu tố đông máu để theo dõi hiệu quả điều trị và 

kịp thời điều chỉnh liều. Nếu sử dụng yếu tố có thời gian bán hủy kéo dài thì khoảng 

cách giữa các lần dùng sẽ cách xa nhau hơn tùy thuộc vào từng chế phẩm. 

2.3.Điều trị hỗ trợ 

2.3.1. Thuốc ức chế tiêu Fibrin: Acid Tranexamic và EACA 

- Chống chỉ định: Đái máu. 

- Liều lượng: Acid Tranexamic (Biệt dược Transamin) 25mg/kg cân nặng mỗi 

6-8h x 5-10 ngày. 

2.3.2. DDAVP (Desmopressin: Kích thích giải phóng VIII). 



 
 

 
 

- Chỉ định: Hemophilia A thể nhẹ và một vài thể của bệnh von Willebrand. 

Không có hiệu quả đối với Hemophilia A thể nặng và Hemophilia B. 

- Cách dùng: Đường truyền tĩnh mạch, tiêm dưới da hoặc xịt mũi. 

- Liều 0,3 – 0,4mg/kg/ngày. 

- Đáp ứng với DDAVP phụ thuộc vào từng cá thể (Có thể làm tăng nồng độ 

yếu tố VIII lên 3-6 lần) vì vậy trước khi sử dụng cho bệnh nhân cần làm test: Định 

lượng yếu tố VIII trước khi truyền và sau khi truyền thuốc 20 phút. Nếu yếu tố VIII 

sau truyền DDAVP tăng lên so với trước truyền thì tiếp tục dùng cho bệnh nhân theo 

liều đã định. 

2.3.3. Corticoid: 

- Chỉ định: Viêm khớp sau khi đã ngừng chảy máu: Thời gian < 2 tuần với liều 

1-2 mg/kg/cân nặng. 

2.3.4. Các biện pháp hỗ trợ điều trị khác 

- Chườm đá tại chỗ, băng ép, nâng cao vị trí tổn thương, nghỉ ngơi. 

- Thuốc giảm đau như Paracetamol, hoặc Paracetamol kết hợp với codein 

Chống chỉ định Aspirin và các dẫn chất của Aspirin do làm ức chế ngưng tập tiểu 

cầu. 

- Thuốc an thần. 

2.3.5 Điều trị biến chứng:  

- Điều trị thiếu máu: bổ sung sắt, truyền khối hồng cầu 

- Điều trị triệu chứng nhiễm trùng bằng kháng sinh 

- Điều trị viêm gan virut B, C, HIV khi có 

- Điều trị các biến chứng khác nếu có 

- Điều trị các bệnh khác kèm theo (nếu có) 

2.4. Điều trị người bệnh có chất ức chế 

2.4.1. Điều trị chảy máu 

a. Những người bệnh có chất ức chế hiệu giá thấp (≤10 đơn vị Bethesda) 

 - 100 đơn vị yếu tố VIII/kg cân nặng liều tấn công, sau đó 10 đơn vị / kg/ giờ 

truyền liên tục 3-5 ngày 



 
 

 
 

 - Có thể phối hợp với: 

 Prenisolon 1 mg/kg/ngày 

 IVIG: 400 mg/kg/ngày x 5 ngày 

b. Những người bệnh có chất ức chế hiệu giá cao (> 10 đơn vị Bethesda): điều trị 

bằng yếu tố thay thế khác 

- PCC (phức hợp prorhrombin cô đặc), APCC ( phức hợp prothrombin cô đặc 

hóa ): 50-75 ui/kg, tối đa không quá 200 ui/kg/ngày 

- Yếu tố VIIa tái tổ hợp: 90mcg/ kg x 3 liều, cách nhau2-4 giờ nếu không có kết 

quả, hoặc liều duy nhất 270mcg/kg. Nếu còn chảy máu sau 6 giờ tiêm nhắc lại 

90 mcg/kg. 

2.4.2. Điều trị chất ức chế 

 - Trao đổi huyết tương: khi cí chảy máu nguy hiểm tính mạng 

 - Ức chế miễn dịch: bằng Corticoid, Cyclophosphamid, Rituximab. 

2.5. Điều trị hạn chế chảy máu sớm 

a. Đối tượng áp dụng: 

- Người bệnh Hemophialia mức độ nặng: 

+ Thời gian bắt đầu: sau khi có chảy máu khớp lần thứ nhất 

+ Thời gian kết thúc: đến khi trẻ đủ 15 tuổi 

- Người bệnh Hemophilia có chảy máu tái diễn nhiều lần tại 1 khớp hoặc 

người bệnh mới bị xuất huyết não – màng não: 

Thời gian: 4-8 tuần 

b. Liều lượng (đơn vị yếu tố VIII/IX) 

 - Hemophilia A: 10 ui/kg/ lần x 2 lần/ tuần 

 - Hemophilia B: 20 ui/kg/ lần x 1 lần/ tuần 

2.6. Chăm sóc dinh dưỡng: 

2.6.1. Hướng dẫn chăm sóc vận động khi chảy máu: 

Nguyên tắc của RICE (48 giờ): RICE (Rest = nghỉ ngơi, Ice = đá, 

Compression = băng ép, Elevation = nâng cao vị trí tổn thương) 



 
 

 
 

- Nghỉ ngơi: Trong thời gian chảy máu cần hạn chế vận động, đặc biệt là vận 

động cơ, khớp bị chảy máu. Có thể dụng nẹp để cố định tạm thời vị trí bị chảy máu 

đồng thời sử dụng các dụng cụ hỗ trợ di chuyển như nạng, xe lăn. 

- Chườm đá: Chườm đá có tác dụng co mạch và giảm viêm tại chỗ do đó giúp 

giảm đau. Khi sử dụng chú ý không để đá tiếp xúc trực tiếp với da mà cần bọc trong 

một lớp vải mỏng để tránh bỏng da do lạnh. Nên áp dụng sớm khi có dấu hiệu đầu 

tiên của chảy máu, thời gian chườm mỗi lần 20 phút, tiến hành mỗi 4 - 6 giờ đến khi 

giảm đau và giảm sưng. 

- Băng ép:  Nên áp dụng sớm ngay khi có biểu hiện chảy máu. Băng ép giúp 

làm tăng áp lực trong bao khớp cũng như cơ làm hạn chế chảy máu. Tuy nhiên cần 

thận trọng trong trường hợp chảy máu nhiều trong cơ ở giai đoạn muộn, áp lực cao 

trong bó cơ có thể gây tổn thương mạch máu, thần kinh. 

-  Nâng cao vị trí bị chảy máu: Giúp làm giảm áp lực máu vào vị trí tổn thương 

do đó giảm sưng và giảm đau. 

2.6.2 Phục hồi chức năng sau giai đoạn cấp 

-  Mục tiêu: Lấy lại tầm vận động không đau (sau 48 giờ), Chịu trọng lượng 

lên phần chi thể bị tổn thương 

-  Phục hồi chức năng: cải thiện lực cơ, kiểm soát, chiều dài cơ, sức mạnh cơ, 

cảm giác cảm thụ bản thể, công việc và phục hồi chức năng thể thao 

Không chịu trọng lượng tới khi lấy lại được hết tầm vận động chủ động 

- Sau 48 giờ, có thể bắt đầu các bài tập tĩnh và tiến đến các bài tập động ở mức 

đau. 

- Nếu bệnh nhân bị viêm màng hoạt dịch 

+ Nghỉ ngơi hoặc bất động 

+ Giảm chịu trọng lượng lên phần chi thể bị chảy máu 

+ Nẹp hoặc nạng 

+ Chườm lạnh 

+ Điện trị liệu (Không có bằng chứng) 

+ Thủy trị liệu 



 
 

 
 

+ Tiêm vào khớp bị viêm (corticoid) 

+ Tập vận động: 

*   Bài tập co cơ đẳng trường trong mức độ chịu đựng được và giới hạn tầm 

vận động khớp để giúp tái hấp thu 

*   Bài tập co cơ đẳng trương – không trọng lượng 

*   Bài tập co cơ đẳng trương – có trọng lượng (theo mức độ) 

*   Bài tập động tăng trọng tải, đồng tâm và hướng tâm 

*   Bài tập đồng động với thay đổi lực kháng trở tăng dần 

*   Tập luyện cảm giác cảm thụ bản thể 

*   Bài tập gấp và kéo giãn 

2.6.2: Hướng dẫn dinh dưỡng: 

- Tăng cường ăn trái cây rất giàu chất sắt, chất xơ và các khoáng chất thiết yếu, 

là một thực phẩm cần thiết để bổ sung dinh dưỡng cho bệnh nhân máu khó đông. 

- Thực phẩm giàu vitamin K: cải xanh, bông cải, rau muống, cải bắp đỏ, dưa 

cải, bắp cải trắng, rau diếp, cải bó xôi, húng quế, cần tây, dưa leo, đậu nành, dầu 

hướng dương, mầm lúa mì. Các loại trái cây giàu vitamin K là chuối già, dưa hấu, 

nho... 

- Thực phẩm giàu canxi hoặc uống bổ sung canxi ví dụ: sữa, sữa đậu nành,...  

- Bổ sung sắt, tránh ăn thức ăn nhiều chất béo và nước ngọt có ga. 

2.7. Chỉ tiêu cần theo dõi, đánh giá trong quá trình điều trị: 

2.7.1. Xét nghiệm theo dõi điều trị 

Tùy thuộc vào tình trạng lâm sàng cần thực hiện các xét nghiệm khác nhau. 

Xét nghiệm cơ bản cần theo dõi: 

  + Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 

  + Đông máu cơ bản (PT – APTT – fibrinogen) 

2.7.2. Theo dõi về tình trạng chảy máu trên lâm sàng và phục hồi vận động chức năng 

cơ bản cho bệnh nhân. 

2.8. Tiêu chuẩn ra viện: 



 
 

 
 

- Không còn tình trạng xuất huyết, chảy máu mới trên lâm sàng ảnh hưởng đến 

tính mạng. 

- Không có các bệnh kèm theo nặng cần theo dõi. 

- Không có các biến chứng nặng cần theo dõi. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiến triển 

Đa số các trường hợp Hemophilia nếu được phát hiện sớm và quản lý cũng như 

điều trị và tư vấn di truyền tốt thì họ có thể sống như một người khỏe mạnh bình 

thường. 

2. Biến chứng 

2.1. Kháng thể kháng VIII/ IX 

Khoảng 10 -15% Hemophilia A và 1 – 3 % Hemophilia B xuất hiện kháng thể 

kháng yếu tố VIII/IX trong quá trình điều trị. Những trường hợp này rất khó cầm máu 

bằng các chế phẩm máu thông thường và cần được điều trị ở các cơ sở chuyên khoa. 

2.2. Các bệnh lây qua đường truyền máu 

 Bệnh nhân Hemophilia phải sử dụng rất nhiều chế phẩm máu do vậy có nguy 

cơ cao bị lây nhiễm các bệnh truyền qua đường truyền máu: HIV, HBV, HCV. Ngoài 

việc chọn lựa các chế phẩm máu an toàn, cần phải kiểm tra các bệnh lây qua đường 

truyền máu ít nhất 3 - 6 tháng/ lần và khuyên bệnh nhân tiêm phòng viêm gan.  

2.3. Bệnh khớp mạn tính 

Chảy máu cơ khớp tái phát nhiều lần không được kiểm soát tốt gây ra bệnh 

khớp mạn tính: biến dạng khớp, cứng khớp, teo cơ khiến bệnh nhân không thể vận 

động được bình thường thậm chí liệt, tàn phế. 

2.4. Ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe:  

Trong 1 số trường hợp bệnh nhân Hemophilia không được chẩn đoán sớm và 

quản lý tốt sẽ có thể dẫn đến tình huống chảy máu kéo dài sau khi phẫu thuật tùy mức 

độ có thể ảnh hưởng đến tính mạng hoặc tỷ lệ thương tật nặng sau hồi phục. 

VI. PHÒNG BỆNH 



 
 

 
 

 - Tư vấn cho bệnh nhân và người nhà hiểu rõ nguy cơ chảy máu của bệnh và 

giải thích về bản chất bệnh cho gia đình là rất cần thiết trong việc phối hợp điều trị 

và hạn chế biến chứng bằng cách: tạo môi trường sống an toàn, vệ sinh rang miệng 

sạch sẽ, khám nha sĩ định kỳ, tập thể dục thường xuyên, dự phòng chảy máu bằng 

cách bổ sung yếu tố đông máu bị thiếu hụt định kỳ. 

 - Cần hướng dẫn cho bệnh nhân và người nhà cách tự chăm sóc ban đầu và tập 

luyện, cụ thể là: 

 + Trong giai đonạ chảy máu cấp tính cần thực hiện 4 việc gồm: bất động, 

chườm đá, bang ép, nâng cao vị trí tổn thương (thường là gác cao chân có cơ hoặc 

khớp bị tụ cao hơn vị trí nằm ngang) để hạn chế phần nào tình trạng tụ máu và tổn 

thương mô 

 + Khi đỡ đau cần thực hiện tập phục hồi chức năng ngay sau khi có thể 

 - Phát hiện bệnh sớm và hạn chế lây lan gen bệnh: cần chẩn đoán người phụ 

nữ mang gen, chẩn đoán trước sinh bệnh Hemophia giúp phát hiện nguy cơ và phòng 

chảy máu lúc sinh cho thai bị bệnh. Những trường hợp hemophilia thể nặng không 

được dự báo trước (do không có tiền sử gia đình) có thể gặp chảy máu thai nhi lúc 

sinh, nhất là nguy cơ chảy máu não để lại hậu quả về thần kinh cho bé. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Khi chưa có chương trình hướng dẫn tiêm thuốc yếu tố đông máu dạng đông 

khô tại nhà thì bất cứ khi nào bệnh nhân Hemophilia có dấu hiệu chảy máu các cơ 

quan, hay vị trí nào đó kể cả mức độ nhẹ, vừa, hay nặng thì đều cần nhập viện để bổ 

sung các yếu tố đông máu càng sớm càng tốt. 

- Hoặc nhập viện vì biến chứng khác kèm theo (tùy thuộc diễn biến lâm sàng 

thực tế của bệnh nhân).i loạn yếu tố đông máu di truyền”, Hlâm sàng Nhi khoa,  

VIII. MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT 
MÃ 

BỆNH 
TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 D66 Thiếu yếu tố VIII di truyền (Hemophilia A)  

2 D67 Thiếu yếu tố IX di truyền (Hemophilia B)  



 
 

 
 

3 D68 Các bất thường đông máu khác  

4 D68.0 Bệnh Von Willebrand  

5 D68.1 Thiếu yếu tố XI di truyền  

6 D68.2 Thiếu các yếu tố đông máu khác do di truyền  

7 D68.3 Rối loạn xuất huyết do kháng đông lưu hành  

8 D68.6 Bệnh tăng đông máu ( dễ tạo huyết khối) khác 

( Hội chứng antiphospholipid ) 

 

9 D68.8 Các rối loạn đông máu đặc biệt khác  
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TĂNG TIỂU CẦU TIÊN PHÁT 

 

I. KHÁI NIỆM 

Tăng tiểu cầu tiên phát là một bệnh ác tính của hệ tạo máu đặc trưng bởi tình 

trạng tăng sinh không kiểm soát được dòng mẫu tiểu cầu trong tủy xương. Bệnh lý 

này thuộc nhóm các bệnh tăng sinh tủy mạn tính ác tính. 

II. NGUYÊN NHÂN  

 Đột biến gen gây giảm chức năng tự ức chế sinh sản tế bào của protein tyrosine 

kinase Janus kinase famili (JAK). Đột biến gen JAK2V617F gây tăng khả năng 

phosphoryl hóa của JAK2, dẫn tới tăng sinh tế bào tạo máu , đặc biệt là dòng hồng 

cầu và mẫu tiểu cầu. Đột biến này gặp trên 50% bệnh nhân tăng tiểu cầu tiên phát.[ 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1.  Lâm sàng 

-Triệu chứng lâm sàng bao gồm tắc mạch đôi khi có xuất huyết. 

-  Các biểu hiện của tắc mạch:  

+ Tắc vi mạch: Cơn đau buốt hoặc dị cảm, hoại tử đầu chi, loét cẳng chân. 

+ Tắc động - tĩnh mạch: Ở não, võng mạc, cơ tim, tĩnh mạch chi dưới, tĩnh 

mạch lách. 

+ Tắc mạch tái đi tái lại gặp trên 15-20% bệnh nhân 

- Các biểu hiện của chảy máu: Thường là chảy máu dưới da, niêm mạc, tự 

nhiên hoặc sau chấn thương. 

- Phối hợp với triệu chứng rối loạn vận mạch: Thiếu máu đầu ngón tay, chân; 

đau, tê bì đầu ngón; đau đầu, đau nửa đầu, thiếu máu não thoáng qua, xây xẩm, đột 

ngột giảm hoặc mất thị lực từng bệnh [1]. 

- Hội chứng thiếu máu: ít gặp, bệnh nhân có thể thiếu máu nặng do tình trạng 

xuất huyết 

- Lách to: Gặp trong 50% trường hợp 



 
 

 
 

1.2.  Xét nghiệm 

1.2.1. Xét nghiệm chẩn đoán 

  (Lưu ý: Loại trừ các trường hợp tăng tiểu cầu thứ phát do nhiễm khuẩn, ung 

thư, sau chấn thương, sau cắt lách, tan máu …) 

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: có số lượng tiểu cầu tăng  

- Huyết đồ: 

+ Số lượng tiểu cầu tăng trên 450 G/L; 

+ Số lượng bạch cầu thường tăng vừa phải (10-20 G/l) với tăng bạch cầu trung 

tính mà không có các giai đoạn trung gian. 

+ Số lượng hồng cầu, nồng độ hemoglobin bình thường hoặc giảm. 

- Tủy đồ:  

+ Số lượng tế bào tủy bình thường hoặc tăng 

+ Tăng sinh dòng mẫu tiểu cầu; 

+ Có thể gặp các mẫu tiểu cầu khổng lồ, còi cọc, không đồng bộ ...; 

+ Thường gặp kèm tăng sinh dòng bạch cầu hạt; 

- Sinh thiết tủy xương: có thể thấy hiện tượng xơ tuỷ, tăng sinh reticulin. 

- Xét nghiệm đông cầm máu:  

+ Thời gian máu chảy bình thường trong 2/3 trường hợp, kéo dài trong 1/3 

trường hợp. 

+ Giảm ngưng tập tiểu cầu với ADP và/ hoặc collagen hầu như hằng định trong 

khi ngưng tập tiểu cầu bình thường với acid arachidonique hoặc với thrombin. 

+ Các xét nghiệm PT, APTT, Fibrinogen, D-Dimer biến đổi tùy bệnh cảnh lâm 

sang 

- Sinh hóa máu : Glucose, ure, creatinin, blirubil toàn phần , bilirubil trực tiếp, 

calci máu, uric, protein, albumin, điện giải đồ, GOT, GPT, LDH, ferritin  

1.2.2. Xét nghiệm chẩn đoán phân biệt:  

Chẩn đoán phân biệt với tăng tiểu cầu phản ứng gặp trong các bệnh: sau cắt 

lách, mất máu cấp, tan máu cấp, viêm mạn tính, nhiễm khuẩn cấp... 

+ Test Coombs trực tiếp – gián tiếp, Bilirubin toàn phần - trực tiếp 



 
 

 
 

+ Xét nghiệm CRP hoặc CRP-hs, máu lắng 

+ Xét nghiệm sắt, ferritin huyết thanh, định lượng erythropoietin... 

- Sinh hóa: LDH, acid uric tăng cao 

- Xét nghiệm đông máu khảo sát bất thường về tăng đông, chảy máu: PT, 

APTT, Fibrinogen, D-Dimer 

- Siêu âm ổ bụng, điện tâm đồ, XQ tim phổi 

- Khảo sát tổ hợp gen BCL-ABL . 

- Tìm đột biến gen JAK2V617F 

1.2.3. Xét nghiệm theo dõi điều trị 

- Tổng phân tích máu ngoại vi: 2-3 lần/ tuần sau đó theo dõi xét nghiệm hàng 

tháng. 

- Tủy đồ: 3- 6 tháng/ lần. 

- Xét nghiệm theo dõi chức năng gan, thận, acid uric, đường huyết, điện giải 

đồ 1-2 lần/tuần trong thời gian điều trị nội trú, 1 tháng/ lần trong quá trình điều trị 

ngoại trú 

- Sàng lọc kháng thể bất thường, định lượng sắt – ferritin huyết thanh khi có 

tiền sử truyền máu 

- Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm cho người bệnh khi 

có diễn biến bất thường hoặc khi 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. 

1.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán tăng tiểu cầu tiên phát theo tổ chức y tế thế giới 

(WHO) 2016 

a. Các tiêu chuẩn chính gồm: 

- Số lượng tiểu cầu ≥450 G/l  

- Sinh thiết tủy xương cho thấy tăng sinh chủ yếu dòng mẫu tiểu cầu với các 

đặc điểm hình thái như mẫu tiểu cầu kích thước lớn, nhân nhiều múi. Không có biểu 

hiện công thức dòng bạch cầu hạt và dòng hồng cầu chuyển trái. Đôi khi gặp kèm 

theo tăng sợi reticulin độ 1. 



 
 

 
 

- Không đáp ứng tiêu chuẩn của WHO đối với LXM kinh dòng bạch cầu hạt, 

đa hồng cầu, xơ tủy vô căn, hội chứng rối loạn sinh tủy và các bệnh lý ác tính dòng 

tủy khác. 

- Có đột biến  JAK2, CALR, hoặc MPL 

b. Tiêu chuẩn phụ 

  -  Có dấu ấn đơn dòng hoặc không có bằng chứng của tăng tiểu cầu phản ứng 

→ Chẩn đoán xác định: tăng tiểu cầu tiên phát khi có cả 4 tiêu chuẩn chính hoặc có 

3 tiêu chuẩn chính đầu và tiêu chuẩn phụ. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

2.1. Phân biệt với các bệnh tăng sinh tủy ác tính mạn tính khác 

- Đa hồng cầu nguyên phát ở giai đoạn muộn có biểu hiện tăng bạch cầu dòng 

hạt và tiểu cầu kèm theo tình trạng xơ tủy. Việc chẩn đoán chủ yếu dựa vào lâm sàng 

và xét nghiệm lúc ban đầu chẩn đoán 

- Lơ xê mi kinh dòng bạch cầu hạt, nhất là ở giai đoạn tăng tốc, khi số lượng 

bạch cầu không còn tăng cao nhưng số lượng tiểu cầu cao đi kèm với tình trạng xơ 

tủy rõ. Dấu hiệu phân biệt chủ yếu là NST ph và hoặc gen bcr-abl dương tính cùng 

với biểu hiện lâm sàng và xét nghiệm ban đầu của bệnh khi chẩn đoán xác định. 

- Xơ tủy vô căn: có thể có số lượng bạch cầu tăng, có tăng tuổi đầu dòng nhưng 

thường dưới 50 G/l, không có nhiễm sắc thể Ph à hoặc gen bcr-abl, có tình trạng xơ 

tủy đáp ứng tiêu chuẩn chẩn đoán MPNs của WHO 

2.2 Phân biệt với tình trạng tăng tiểu cầu thứ phát: nhiễm khuẩn hoặc viêm, sau cắt 

lách, ung thư tạng, chấn thương, mất máu, thiếu máu thiếu sắt, thiếu máu tan máu… 

Dấu hiệu phân biệt chủ yếu là đột biến gen JAK2V617F, tình trạng tăng tiểu cầu và 

kéo dài không tìm được nguyên nhân. Ngoài ra nếu là tăng tiểu cầu thứ phát thì số 

lượng tiểu cầu sẽ trở về bình thường khi bệnh gây tăng tiểu cầu được điều trị khỏi. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

 Phân chia nhóm bệnh nhân tăng tiểu cầu nguyên phát để lựa chọn phương pháp 

điều trị: chống đông, hoặc hóa trị liệu, gạn tiểu cầu hoặc kết hợp. 



 
 

 
 

2. Điều trị cụ thể 

- Nhóm nguy cơ thấp: Bệnh nhân dưới 40 tuổi, không có tiền sử tắc mạch, tăng 

huyết áp, tiểu đường, số lượng tiểu cầu máu ngoại vi <1500 x 109/l. Lựa chọn điều 

trị: Aspirin đơn thuần. 

- Nhóm nguy cơ trung bình: Bệnh nhân trên 60 tuổi, không có tiền sử tắc mạch, 

tăng huyết áp, tiểu đường, số lượng tiểu cầu máu ngoại vi < 1500 x 109/l. Lựa chọn 

điều trị: Aspirin và/hoặc hóa trị liệu. 

- Nhóm nguy cơ cao: Bệnh nhân trên 60 tuổi,  có hoặc không tiền sử tắc mạch 

hoặc chảy máu, tăng huyết áp, tiểu đường, số lượng tiểu cầu > 1000 x 109/l. Lựa chọn 

điều trị: Aspirin phối hợp với hóa trị liệu. 

2.1 Thuốc điều trị 

a. Hydroxyurea 

- Liều khởi đầu: 15-30mg/kg/ngày  

- Chỉnh liều để duy trì số lượng tiểu cầu trong giới hạn bình thường và không 

làm giảm số lượng bạch cầu 

b. Pipobromol:  

- Liều khởi đầu: 0,7- 1mg/kg/ngày đường uống:  

- Thường được chỉ định khi có tình trạng kháng Hydroxyurea 

c. Cyratabin 

- Liều dùng 100 mg/ngày truyền tĩnh mạch trong 3-5 ngày phối hợp với 

Hydroxyurea liều như trên. 

- Dùng khi số lượng tiểu cầu > 1500 G/l 

d. Chống kết tập tiểu cầu 

- Aspirrin dùng liều thấp 50-100 mg/ngày chừng nào còn có tăng số lượng tiểu 

cầu. Có thể sử dụng liều 500 mg/ ngày trong 2 ngày và nghỉ thuốc trong 5 ngày tiếp 

theo đối với loại thuốc có hàm lượng 500 mg; 

-  Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu; 



 
 

 
 

- Cần cân nhắc khi sử dụng cho người bệnh có tiền sử chảy máu hoặc số lượng 

tiểu cầu rất cao (trên 1.500 G/L) vì với số lượng tiểu cầu này người bệnh có tăng nguy 

cơ biểu hiện tình trạng bệnh Von Willebrand (vWD) mắc phải. 

- Các thuốc ức chế ngưng tập tiểu cầu khác: Dipyridamole, ticlopidine, 

clopidogrel. 

e. Anagrelide: Liều dùng 2-3 mg/ngày (0,5-1 mg x 4 lần/ngày), không quá 10 

mg/ngày. 

- Với phụ nữ có thai cần cân nhắc sử dụng Interferon-Alpha thay cho hóa chất 

3. Phác đồ điều trị 

- Chỉ định điều trị diệt tế bào và/hoặc aspirin: Căn cứ vào yếu tố nguy cơ  

- Nhóm nguy cơ thấp: Không điều trị hoá chất, có thể dùng aspirin liều thấp 

(75-100 mg/ ngày). 

- Nhóm nguy trung bình và nguy cơ cao hoặc có yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch 

(hút thuốc, béo phì, tăng huyết áp, tăng mỡ máu): Điều trị hoá trị liệu phối hợp với 

chống kết tập tiểu cầu. 

4. Điều trị hỗ trợ 

- Gạn tách tế bào máu điều trị: khi số lượng tiểu cầu > 1500 G/l 

- Bổ sung dịch: bằng đường uống và/hoặc đường tĩnh mạch (tổng cộng 2-3l 

dịch /ngày), kiềm hóa nước tiểu, lợi niệu cưỡng bức đề phòng hội chứng tiêu khối u. 

- Allopurinol đường uống 300 mg/ ngày để phòng ngừa và điều trị tình trạng 

tăng axit uric máu. 

- Hỗ trợ chức năng gan bằng các thuốc bảo vệ tế bào gan. 

- Truyền khối hồng cầu khi có thiếu máu 

- Kháng sinh dự phòng khi bạch cầu giảm nặng  

5. Tiêu chuẩn ra viện  

       - Tiểu cầu <450 G/l, Bạch cầu trong giới hạn bình thường, Hb >100 g/l, không 

có biểu hiện nhiễm trùng. Đây là tiêu chuẩn lí tưởng còn thực hành lâm sàng phải dữa 

vào từng bệnh nhân và hoàn cảnh cụ thể. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 



 
 

 
 

 Người bệnh tăng tiểu cầu tiên phát có tiên lượng tương đối tốt, thời gian sống 

thêm gần với người bình thường cùng lứa tuổi. Tiến triển mạn tính 10-20 năm nhưng 

xen kẽ với những đợt biến chứng 

1. Biến chứng xuất huyết và huyết khối 

Có thể gây tử vong (huyết khối mạch não, huyết khối mạch vành hoặc xuất 

huyết não) 

Các biểu hiện xuất huyết, chủ yếu gặp ở bệnh nhan số lượng tiểu cầu tăng cao. 

Thường là xuất huyết nhẹ (đám bầm máu, chảy máu mũi, chảy máu răng lợi), xuất 

huyết nặng (tiêu hóa) gặp khi số lượng tiểu cầu > 1500 G/l. 

Các biến chứng huyết khối thường gặp: động mạch ngoại biên, não, tim… 

Nguy cơ huyết khối tăng ở những bệnh nhân trên 60 tuổi, ở những người đã từng bị 

tai biến huyết khối, các bệnh nhân có yếu tố tim mạch khác như hút thuốc lá. 

2. Tiến triển 

Tiến triển thành xơ tủy thường gặp 25% trường hợp, chuyển dạng lơ xê mi cấp ít 

gặp hơn (khoảng 5%). 

3. Biến chứng do điều trị 

- Giảm sinh tủy do thuốc  

- Lơ xê mi cấp do cảm ứng 

4. Biến chứng trong thai kỳ 

- Sảy thai trong 3 tháng đầu thường gặp 

- Thai lưu 

- Suy dinh dưỡng bào thai 

- Đẻ non 

- Huyết khối ở mẹ trong thai kỳ 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Hiện nay vẫn chưa có phương pháp nào phòng tránh được bệnh tăng tiểu 

cầu tiên phát 

- Vì vậy chúng ta cần thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe toàn bộ, hạn chế tiếp 

xúc với hóa chất, tia xạ. 



 
 

 
 

- Với bệnh nhân đã được chẩn đoán và điều trị cần tuân thủ điều trị theo phác 

đồ và hướng dẫn tái khám của bác sĩ. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

1.Với bệnh nhân lần đầu chẩn đoán 

- Bệnh nhân có các triệu chứng của xuất huyết hoặc tắc mạch ở các vị trí 

- Bệnh nhân có lách to chưa rõ nguyên nhân 

- Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi;  có số lượng tiểu cầu tăng 

cao chưa rõ nguyên nhân 

2. Với bệnh nhân đang điều trị định kỳ theo dõi hàng tháng cần nhập viên khi 

- Khi có chỉ định gạn tách tế bào máu 

- Vào viện vì giảm nặng hồng cầu, bạch cầu do quá liều thuốc 

- Vào viện vì các biến chứng của bệnh: tắc mạch, xuất huyết, chuyển cấp … 

VIII. BẢNG MÃ ICD 

STT Mã bệnh Tên bệnh 

1 D75.2 Tăng tiểu cầu tiên phát  
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BỆNH XƠ HÓA TỦY XƯƠNG 

 (XƠ TỦY) 

 

I. KHÁI NIỆM 

Xơ tủy vô căn (xơ tủy tiên phát) hay xơ hóa tủy xương là một bệnh máu đặc 

trưng bởi sự tăng sinh xơ trong tủy xương và sinh máu ngoài tủy (thường là sinh máu 

tại lách). Bệnh nhày thuộc nhóm các bệnh tăng sinh tủy mạn tính ác tính . 

II. NGUYÊN NHÂN 

 Đột biến gen gây giảm chức năng tự ức chế sinh sản tế bào của protein tyrosine 

kinase Janus kinase famili (JAK). Đột biến gen JAK2V617F gây tăng khả năng 

phosphoryl hóa của JAK2, dẫn tới tăng sinh tế bào tạo máu đặc biệt là dòng hồng cầu 

và mẫu tiểu cầu. Đột biến này gặp trên 50% bệnh nhân xơ tủy vô căn. Tăng sinh tế 

bào tuỷ đơn dòng tiết ra các chất kích thích tăng sinh xơ. Xơ tủy là thứ phát sau tăng 

sinh đơn dòng tế bào gốc tạo máu bất thường. Gần đay phát hiện đột biến gen mới là 

đột biến MPLW515K/L (ở bệnh nhân JAK2V617F âm tính) 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

- Triệu chứng thường gặp là lách to, lách to vừa, có khi lớn đến mào chậu. 

- Gan to gặp trong 50% trường hợp. 

- Hội chứng thiếu máu mạn tính 

- Xuất huyết do giảm tiểu cầu có thể thấy ở những người bệnh có giảm số lượng 

tiểu cầu dưới 50 G/l; 

- Có thể có biểu hiện nhiễm trùng, nhất là nếu người bệnh có giảm số lượng 

bạch cầu hạt. 

- Các biểu hiện triệu chứng toàn thân: mệt, sụt cân, ra mồ hôi về đêm, sốt… 

- Một số bệnh nhân có biểu hiện sinh máu ngoài tủy dẫn đến các triệu chứng 

biểu hiện chèn ép ở vị trí ổ sinh máu.  



 
 

 
 

Sự tạo máu ngoài tủy trong khoảng sọ hoặc trong cột sống ngoài màng cứng 

có thể dẫn đến các biến chứng nặng về thần kinh như xuất huyết dưới màng cứng, mê 

sảng, tăng áp lực nội sọ, phù gai thị, hôn mê, rối loạn vận động và cảm giác, chèn ép 

cột sống, liệt tay chân. 

Các ổ tạo máu ở thanh mạc có thể gây rỉ rả, có khi nặng ở ngực, bụng và màng 

tim. 

1.2. Cận lâm sàng 

1.2.1. Xét nghiệm chẩn đoán 

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: có biểu hiện thiếu máu, giảm tiểu cầu, 

số lượng bạch cầu có thể tăng 

- Hồng cầu lưới: giảm 

- Huyết đồ: 

+ Hồng cầu: Thiếu máu bình sắc, có biểu hiện bất thường về hình thái hồng 

cầu, thường gặp là hồng cầu hình giọt lệ, mảnh hồng cầu, thường gặp hồng cầu có 

nhân (hồng cầu non) trong máu.  

+ Bạch cầu: Số lượng bạch cầu có thể bình thường hoặc tăng vừa phải, có hiện 

tượng bạch cầu chưa trưởng thành ra máu (nhưng Myeloblast <10%), tăng bạch cầu 

ưa Acid và ưa Base. Giai đoạn muộn số lượng bạch cầu có thể giảm. 

+ Tiểu cầu: Số lượng bình thường hoặc giảm nhưng có thể tăng nhẹ. Hình thái 

thường gặp là tiểu cầu to, khổng lồ. Có thể gặp mẫu tiểu cầu ra máu ngoại vi. 

- Tủy đồ: Khó hút dịch tuỷ; tủy nghèo tế bào; tăng mẫu tiểu cầu. 

- Sinh thiết tủy: thường tăng sản tế bào, tăng sản dòng hạt và dòng mẫu tiểu 

cầu. Khi nhuộm mảnh sinh thiết với hematoxylin và eosin, collagen tăng nhẹ đôi khi 

tăng cao. Nhuộm bạc cho thấy tăng sợi lưới. Bạch cầu hạt có nhân giảm thùy hoặc 

tăng thùy, không song hành giữa nhân và nguyên sinh chất. Mẫu tiểu cầu khổng lồ và 

mẫu tiểu cầu bé với sự tạo thùy của nhân bất thường, các nhân trơ của mẫu tiểu cầu. 

Tổn thương ở tủy thường được chia thành 3 thể lớn: 

+ Tăng sản dòng hạt với lưới tăng 

+ Xơ tủy collagen đột biến 



 
 

 
 

+ Xơ cứng xương – tủy xương 

Đây không phải là 3 giai đoạn tiến triển mà chỉ là 3 hình ảnh chính trên cùng 

một bệnh 

- Đột biến NST và gen 

+ Tìm đột biến gen JAK2V617F hoặc MPLW515K/L (khi JAK2V617F âm 

tính) hoặc CALR. 

+ Khảo sát tổ hợp gen BCR-ABL (để loại trừ CML khi gen JAK2V617F âm 

tính) 

+ Công thức NST hoặc FISH (+8, -7/7q, i(17q), -5/5q, 12p-, bất thường 11q2 

-  Xquang xương: 40% trường hợp có hình ảnh đậm đặc xương, đặc biệt là ở 

đốt sống, cổ xương đùi, xương cánh tay... 

- Xét nghiệm sinh hóa:  

+ Các xét nghiệm Acid Uric, LDH, bilirubin, Vitamin B12, sắt, ferritin, 

phosphatase kiềm thường tăng; 

+  Albumin, cholesterol huyết thanh thường giảm 

+ Calci máu có thể tăng hoặc giảm 

- Xét nghiệm đông máu: thời gian máu chảy thường kéo dài; PT, APTT, 

Fibrinogen, D-Dimer… thay đổi theo tình trạng lâm sàng. 

1.2.2. Xét nghiệm theo dõi điều trị 

- Tổng phân tích máu ngoại vi: 2-3 lần/ tuần  trong quá trình điều trị nội trú, 

sau đó theo dõi xét nghiệm hàng tháng. 

- Tủy đồ: 3- 6 tháng/ lần. 

- Xét nghiệm theo dõi chức năng gan, thận, acid uric, đường huyết, điện giải 

đồ 1-2 lần/tuần trong thời gian điều trị nội trú, 1 tháng/ lần trong quá trình điều trị 

ngoại trú 

- Nghiệm pháp coombs trực tiếp – gián tiếp, sàng lọc kháng thể bất thường, 

định lượng sắt – ferritin huyết thanh khi có tiền sử truyền máu 

- Xét nghiệm đông máu cơ bản 1 tháng/ lần hoặc khi có bất thường cần phải 

kiểm soát theo dõi. 



 
 

 
 

- Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm cho người bệnh khi 

có diễn biến bất thường hoặc khi 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 

 1.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán Xơ tủy vô căn (bệnh xơ tủy vô căn) theo WHO năm 

2016 

a. Tiêu chuẩn chính 

- Tăng sinh mẫu tiểu cầu có bất thường về hình thái (mẫu tiểu cầu từ nhỏ đến 

lớn, có tỷ lệ nhân/nguyên sinh chất bất thường và ưu sắc, có nhân cuộn và cô đặc bất 

thường) đi kèm với xơ tủy reticulin và hoặc collagen độ 2 hoặc độ 3. 

- Không đáp ứng tiêu chuẩn của WHO đối với LXM tủy kinh, đa hồng cầu 

nguyên phát, tăng tiểu cầu tiên phát, hội chứng rối loạn sinh tủy và các bệnh lý ác 

tính dòng tủy khác. 

- Có đột biến JAK2V617F, CARL hoặc MPL hoặc nếu không có các đột biến 

này thì cần có bằng chứng dấu hiệu đơn dòng khác hoặc không có bằng chứng về xơ 

tủy phản ứng. 

b. Tiêu chuẩn phụ 

 Có ít nhất 1 trong các dấu hiệu sau (xét nghiệm 2 lần lặp lại) 

- Thiếu máu không do bệnh kèm theo khác 

- Tăng bạch cầu > 11 G/l 

- Lách to sờ thấy được 

- Tăng nồng độ LDH huyết thanh 

- Tăng blast dòng hồng cầu (leukoerythroblastosis) 

➔ Chẩn đoán xác định Xơ tủy vô căn khi có 3 tiêu chuẩn chính và ít nhất 1 tiêu 

chuẩn phụ. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

 Cần chẩn đoán phân biệt xơ tủy vô căn với các bệnh tăng sinh tủy mạn tính ác 

tính khscd, trong đó cần phân biệt chú ý chẩn đoán phân biệt xơ tủy vô căn với các 

bệnh sau: 



 
 

 
 

Đa hồng cầu nguyên phát ở giai đoạn muộn khi biểu hiện chủ yếu không còn 

là tăng số lượng hồng cầu và nồng độ Hb (thậm chí là còn giảm) mà chủ yếu là tăng 

tiểu cầu và xơ tủy 

Tăng tiểu cầu tiên phát nhất là sau một thời gia điều trị, khi số lượng tiểu cầu 

không còn tăng cao nhưng biểu hiện xơ tủy thì lại thể hiện rõ. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

Mục tiêu chính: là điều trị giảm nhẹ triệu chứng và cải thiện chất lượng cuộc 

sống; điều chỉnh phương pháp điều tri theo diễn biến của bệnh; với một số bệnh nhân 

có thể cân nhắc ghép tế bào gốc đồng loại. 

1. Điều trị cụ thể 

Phân chia nhóm bệnh nhân xơ tủy vô căn để lựa chọn phương pháp điều trị 

1.1. Hệ thống IPSS và DIPSS 

Dấu hiệu IPSS: sử dụng tại thời 

điểm chẩn đoán 

DIPSS: sử dụng tại bất 

kỳ giai đoạn nào của 

bệnh 

Tuổi > 65 x x 

Có các triệu chứng toàn thân x x 

Thiếu máu rõ rệt (Hb< 

100g/l) 

x x 

SLBC > 25 G/l x x 

Blast máu ngoại vi ≥ 1% x x 

 Mỗi dấu hiệu = 1 điểm Mỗi dấu hiệu = 1 điểm, trè 

Hb < 100 g/l tính 2 điểm 

1.2. Cách tính điểm và phân nhóm nguy cơ theo các hệ thống tiên lượng trên 

 

Nhóm nguy 

cơ 

IPSS DIPSS 

Điểm Thời gian sống thêm 

trung bình (năm) 

Điểm Thời gian sống thêm 

trung bình (năm) 

Thấp 0 11,3 0 Chưa kết thúc theo dõi 



 
 

 
 

Trung bình -1 1 7,9 1-2 14,2 

Trung bình - 2 2 4 3-4 4 

Cao ≥ 3 2,3 5-6 1,5 

Bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng: chỉ cần theo dõi định kỳ các chỉ số 

tế bào máu ngoại vi 

Điều trị thiêu máu: 

+ Truyền khối hồng cầu duy trì Hb 90 -100 g/l 

+ Thuốc: Danazol đường uống  (400-600mg/ngày); Hoặc Testosteron tiêm bắp 

600mg/tuần; Hoặc Erythropoietin, thuốc điều hòa miễn dịch Thalidomid 

Điều trị thiếu tiểu cầu:  

+ Truyền sự phòng tình trạng xuất huyết nội tạng nếu số lượng tiểu cầu giảm 

<10 G/l hoặc giảm dưới 20 G/l trên bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng kèm theo. 

+ Nên lựa chọn khối tiểu cầu lấy từ một người cho. 

Bệnh nhân có tăng tế bào máu:  

Hydroxyurea liều khởi đầu 10 mg/kg/ngày, chỉnh liều thuốc theo các chỉ số tế bào 

máu. 

Cắt lách hoặc tia xạ lách: 

+ Bệnh nhân có lách quá to gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và không 

đáp ứng với điều trị hóa chất 

+ Biểu hiện: Lách độ III – IV, lách choán gần hết ổ bụng gây ảnh hưởng đến 

chức năng tiêu hóa (đầy bụng, chướng bụng, kém ăn), gây biểu hiện cường lách (giảm 

tế bào máu ngoại vi) 

Điều trị nhắm đích: Ruxolitinib (liều khởi đầu 15-20 mg/2 lần/ ngày) (dùng cho 

cả xơ tủy vô căn và xơ tủy thứ phát sau đa hồng cầu và tăng tiểu cầu tiên phát. 

Bổ sung dịch: bằng đường uống và/hoặc đường tĩnh mạch (tổng cộng 2-3l 

dịch/ngày), kiềm hóa nước tiểu, lợi niệu cưỡng bức đề phòng hội chứng tiêu khối u. 

Allopurinol đường uống 300 mg/ ngày để phòng ngừa và điều trị tình trạng tăng 

axit uric máu. 

Hỗ trợ chức năng gan bằng các thuốc bảo vệ tế bào gan. 



 
 

 
 

Dùng thuốc thải sắt: khi ferritin > 800 ng/ml hoặc khi bệnh nhân từng nhận > 10 

đơn vị khối hồng cầu. 

Kháng sinh dự phòng khi bạch cầu giảm nặng. 

2. Tiêu chuẩn ra viện 

       Huyết sắc tố >100 g/l, số lượng tiểu cầu > 20 G/l và không có biểu hiện xuất 

huyết nặng trên lâm sang, bạch cầu trong giới hạn bình thường, không có biểu hiện 

nhiễm trùng. Đây chỉ là tiêu chí lí tưởng còn thực hành lâm sàng phải dựa vào tùy 

từng bệnh nhân và tùy trường hợp. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Xơ tủy (xơ hóa tủy xương) là căn bệnh có tiên lượng kém nhất trong các bệnh 

thuộc hội chứng tăng sinh tủy mạn tính ác tính. Thời gian sống thêm trung bình của 

người bệnh xơ tủy là 3,5-5,5 năm. Biến chứng nghiêm trọng nhất của bệnh là khả 

năng chuyển thành lơxêmi cấp. Tăng lưu lượng máu ở lách – cửa có thể rất tăng chức 

năng mạch máu trong gan giảm hoặc có huyết khối tĩnh mạch gan, hoặc sẽ đưa đế 

tăng áp lực tĩnh mạch cửa nặng, cổ trướng, dãn tĩnh mạch thực quản, dạ dày… Huyết 

khối tĩnh mạch cửa là một biến chứng của xơ tủy vô căn, đôi khi cũng có thể có trước 

khởi phát của bệnh.  Ngoài ra còn có một số biến chứng khác như giảm bạch cầu hạt, 

giảm tiểu cầu nặng…[2,3] 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Hiện nay vẫn chưa có phương pháp nào phòng tránh được bệnh tăng tiểu 

cầu tiên phát 

- Vì vậy chúng ta cần thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe toàn bộ, hạn chế tiếp 

xúc với hóa chất, tia xạ. 

- Với bệnh nhân đã được chẩn đoán và điều trị cần tuân thủ điều trị theo phác 

đồ và hướng dẫn tái khám của bác sĩ. 

VII.TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

1. Với bệnh nhân lần đầu chẩn đoán 

-  Bệnh nhân có các triệu chứng của xuất huyết hoặc tắc mạch ở các vị trí 

- Bệnh nhân có lách to chưa rõ nguyên nhân 



 
 

 
 

- Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: có tình trạng bất thường các 

tế bào máu. 

2. Với bệnh nhân đang điều trị định kỳ theo dõi hàng tháng cần nhập viên khi 

- Khi có chỉ định truyền các chế phẩm máu 

- Vào viện vì các biến chứng của bệnh: tắc mạch, xuất huyết, chuyển cấp 

VIII. MỘT SỐ BẢNG MÃ ICD  

STT Mã bệnh Tên bệnh 

1 C94.5  Bệnh xơ tủy cấp 

2 C94.4 Bệnh toàn tủy cấp tính có xơ tủy  

3 D47.4 Bệnh xơ hóa tủy xương 
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BỆNH BẠCH CẦU DẠNG TỦY MẠN 

 

 

I. KHÁI NIỆM 

Lơxêmi kinh dòng bạch cầu hạt Chronic myeloid leukemia - CML) hay bệnh 

bạch cầu dạng tủy mạn là một bệnh ác tính hệ tạo máu, đặc trưng bởi sự tăng sinh các 

tế bào dòng bạch cầu hạt biệt hóa, hậu quả là số lượng bạch cầu tăng cao ở máu ngoại 

vi với đủ các tuổi của dòng bạch cầu hạt. 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Lơxêmi kinh dòng bạch cầu hạt là một bệnh mắc phải, phóng xạ có thể là một 

nguyên nhân gây bệnh. 

- Nhiễm sắc thể Philadelphia là một NST bất thường gặp ở trên 90% người 

bệnh. NST này là kết quả của chuyển đoạn t(9;22) (q34;q11) giữa nhánh dài NST số 

9 và NST số 22. NST này được hình thành trong giai đoạn sớm của quá trình sinh 

máu ở một tế bào gốc vạn năng. 

- Chuyển đoạn tạo nên NST Ph làm xuất hiện tổ hợp gen bcr-abl, gen này mã 

hóa tổng hợp protein bất thường P210 có hoạt tính Tyrosine kinase cao. 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định 

1.1.  Lâm sàng 

Tiến trình tự nhiên của CML trải qua 3 giai đoạn: (1) giai đoạn mạn tính; (2) 

giai đoạn tăng tốc; (3) giai đoạn chuyển cấp. 

a. Giai đoạn mạn tính:  

- Giai đoạn mạn tính của CML kéo dài trung bình 3-5 năm. Bệnh nhân có các 

triệu chứng chung của bệnh ác tính như: Mệt mỏi, ăn kém, sụt cân, ra mồ hôi đêm. 

- Hội chứng thiếu máu:  mức độ nhẹ hoặc vừa. 

- Hội chứng xuất huyết do bất thường về chức năng tiểu cầu hoặc chức năng 

sản xuất các yếu tố đông máu của gan. 



 
 

 
 

- Lách to là triệu chứng điển hình gặp trên 85 – 90% bệnh nhân, càng về sau 

lách càng to, thậm chí là rất to (15-20cm dưới bờ sườn). 

- Gan to gặp trên 50% bệnh nhân. 

- Hội chứng tăng bạch cầu với biểu hiện tắc mạch và tăng độ nhớt máu: Tắc 

mạch chi, tắc mạch lách, tắc tĩnh mạch dương vật, biểu hiện thần kinh do tắc mạch 

giảm hoặc mất thị giác, thính giác, liệt... 

- Các biểu hiện của bệnh Goute do tăng axit uric máu gặp trên một số người 

bệnh.  

b. Giai đoạn tăng tốc  

- Người bệnh có biểu hiện lâm sàng nặng lên (thiếu máu, xuất huyết, nhiễm 

trùng). 

- Lách to không đáp ứng với điều trị. 

c. giai đoạn chuyển lơ xê mi cấp 

 Trong giai đoạn này bệnh nhân thường biểu hiện lâm sàng đặc trưng cho bệnh 

cảnh lơ xê mi cấp như: thiếu máu, xuất huyết, nhiễm trùng, thâm nhiễm. 

1.2.  Xét nghiệm 

1.2.1 . Xét nghiệm chẩn đoán 

- Tổng phân tích tế bào máu: tùy từng giai đoạn của bệnh mà biểu hiện khác 

nhau, chủ yếu là bạch cầu tăng rất cao 

- Huyết đồ:  

+ Giai đoạn mạn tính: (1) Thiếu máu (thường là nhẹ hoặc vừa) bình sắc, kích 

thước hồng cầu bình thường; (2) Số lượng bạch cầu tăng cao (thường trên 50 x 109/l); 

(3) Gặp đủ các tuổi dòng bạch cầu hạt trong máu ngoại vi; (4) Tỷ lệ tế bào blast hoặc 

nguyên tuỷ bào và tiền tuỷ bào dưới 15%; (5) Tăng tỷ lệ bạch cầu đoạn ưa acid và 

bạch cầu đoạn ưa base; (6) Số lượng tiểu cầu tăng trên 450 x 109/l (gặp trong khoảng 

50-70% trường hợp). 

+ Giai đoạn tăng tốc: (1) Tăng tỷ lệ tế bào blast hoặc nguyên tuỷ bào và tiền 

tuỷ bào nhưng dưới 20%; (2) Giảm số lượng hồng cầu và nồng độ hemoglobin; (3) 

Số lượng tiểu cầu có thể tăng hoặc bắt đầu có xu hướng giảm. 



 
 

 
 

+ Giai đoạn chuyển Lơ xê mi cấp: (1) Tăng tỷ lệ tế bào blast hoặc nguyên tuỷ 

bào và tiền tuỷ bào ≥ 20%; (2) Giảm số lượng hồng cầu và nồng độ hemoglobin; (3) 

Giảm tiểu cầu [1]. 

- Tủy đồ:  

+ Giai đoạn mạn tính: (1) Tuỷ giàu tế bào (số lượng tế bào tuỷ trên 100 x 

109/l); (2) Tăng sinh dòng bạch cầu hạt đủ các lứa tuổi; (3) Tỷ lệ dòng bạch cầu hạt: 

Dòng hồng cầu (tỷ lệ M: E) trên 10:1 (bình thường là 3-4:1); (4) Tỷ lệ tế bào blast 

hoặc nguyên tuỷ bào và tiền tuỷ bào dưới 15%; 

+ Giai đoạn tăng tốc: (1) Giảm sinh dòng hồng cầu và dòng mẫu tiểu cầu; (2) 

Xu hướng tăng tế bào non ác tính (tế bào blast), trong đó tỷ lệ tế bào blast hoặc nguyên 

tuỷ bào và tiền tuỷ bào nhưng dưới 20%. 

+ Giai đoạn chuyển Lơ xê mi cấp: (1) Giảm sinh dòng hồng cầu và dòng mẫu 

tiểu cầu; (2) Tăng sinh các tế bào non ác tính (tế bào blast), trong đó tỷ lệ tế bào blast 

hoặc nguyên tuỷ bào và tiền tuỷ bào ≥ 20% [1.2]. 

- Xét nghiệm đông máu đánh giá tình trạng tăng đông tắc mạch: PT, APTT, 

Fibrinogen, D-Dimer, nghiệm pháp rượu 

- Sinh hóa máu:  acid uric, LDH tăng cao; phosphatase kiềm bạch cầu giảm 

trên đa số bệnh nhân. 

- Xét nghiệm nhiễm sắc thể và gen: Xét nghiệm NST Ph và/hoặc gen tổ hợp 

bcr-abl dương tính. 

- Siêu âm ổ bụng tổng quát, XQ tim phổi 

- Các xét nghiệm phân biệt với tình trạng giả lơ xê mi cấp do nhiễm trùng nặng: 

CRP, CRP hs, máu lắng... 

- Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu trước khi điều trị  

1.2.2. Xét nghiệm theo dõi điều trị 

- Tổng phân tích máu ngoại vi: 2-3 lần/ tuần  trong quá trình điều trị nội trú, 

sau đó theo dõi xét nghiệm hàng tháng. 

- Tủy đồ: 3- 6 tháng/ lần. 



 
 

 
 

- Xét nghiệm theo dõi chức năng gan, thận, acid uric, đường huyết, điện giải 

đồ 1-2 lần/tuần trong thời gian điều trị nội trú, 1 tháng/ lần trong quá trình điều trị 

ngoại trú. 

- Sàng lọc kháng thể bất thường, định lượng sắt – ferritin huyết thanh khi có 

tiền sử truyền máu. 

- Xét nghiệm đông máu cơ bản 1 tháng/ lần hoặc khi có bất thường cần phải 

kiểm soát theo dõi. 

- Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm cho người bệnh khi 

có diễn biến bất thường hoặc khi 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 

1.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định 

- Căn cứ vào lâm sàng đặc biệt là lách to, các biểu hiện lâm sàng thường nhẹ 

hơn lơ xê mi cấp. 

- Kết hợp với các xét nghiệm cận lâm sàng để phân 3 giai đoạn bệnh 

- Xét nghiệm máu đặc trưng là số lượng bạch cầu tăng cao, có đầy đủ các lứa 

tuổi trung gian bạch cầu hạt. Tủy đồ cho thấy có sự tăng sinh dòng bạch cầu hạt có 

trưởng thành.  Xét nghiệm di truyền tế bào có NST Ph và/ hoặc gen tổ hợp bcr-abl 

dương tính. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- Phản ứng giả lơ xê mi: biểu hiện nhiễm trùng nặng, số lượng bạch cầu tăng 

vừa phải (thường dưới 50G/l), không gặp các tuổi đầu dòng của dòng bạch cầu hạt 

trong máu, có hiện tượng non hóa của tế bào bạch cầu dòng hạt (tỷ lệ tế bào non 

tương đối thấp, thường khoảng từ 5% đến dưới 20%), không có sự tăng sinh ác tính 

dòng bạch cầu hạt trong tủy xương, NST ph/ gen bcr-abl âm tính. Khi hết nhiễm 

trùng, số lượng bạch cầu dần trở về bình thường. 

- Các bệnh khác trong hội chứng tăng sinh tủy ác tính. Dấu hiệu phân biệt chủ 

yếu là NST Ph và / hoặc gen bcr-abl dương tính: 



 
 

 
 

+ Đa hồng cầu nguyên phát ở giai đoạn muộn khi có biểu hiện chủ yếu không 

còn là tăng số lượng hồng cầu và nồng độ Hb (thậm chí còn giảm), mà chủ yếu là 

tăng số lượng tiểu cầu và xơ tủy. Dấu hiệu phân biệt chủ yếu là NST Ph và hoặc gen 

bcr-abl âm tính, biểu hiện lâm sàng và xét nghiệm ban đầu của bệnh khi chẩn đoán 

xác định. 

+ Tăng tiểu cầu tiên phát, nhất là đối với CML sau điều trị bằng Hydroxyurea, 

khi số lượng bạch cầu không còn tăng cao nhưng số lượng tiểu cầu còn cao đi kèm 

với tình trạng xơ tủy rõ. Dấu hiệu phân biệt chủ yếu là NST Ph và hoặc gen bcr-abl 

âm tính, biểu hiện lâm sàng và xét nghiệm ban đầu của bệnh khi chẩn đoán xác định. 

+ Xơ tủy vô căn: có thể thấy số lượng bạch cầu tăng, có bạch cầu tuổi trung 

gian và bạch cầu non ở máu ngoại vi nhưng thường dưới 50G/l, không có NST Ph và 

/ hoặc bcr-abl dương tính, tình trạng xơ tủy rất nặng, có thể gặp mẫu tiểu cầu trong 

máu ngoại vi. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Tiêu chuẩn đáp ứng điều trị 

 Mục tiêu điều trị CML nhằm đạt tới các mức độ đáp ứng ngày càng cao, bao 

gồm; đáp ứng về huyết học, mức độ tế bào di truyền, đáp ứng mức độ phân tử. 

- Tiêu chuẩn đáp ứng hoàn toàn về huyết học:  

 + Số lượng bạch cầu < 10G/l, không còn bạch cầu tuổi trung gian 

 + Số lượng tiểu cầu < 450 G/l 

 + Lách không to, lâm sàng ổn định 

- Tiêu chuẩn đáp ứng về tế bào di truyền:  

+ Đáp ứng hoàn toàn: Ph (+) 0% 

+ Đáp ứng nhiều: Ph (+) 1-35% 

+ Đáp ứng một phần: Ph (+) 36-65% 

+ Đáp ứng tối thiểu Ph(+) 66-95% 

+ Không đáp ứng: Ph (+) > 95% 

- Tiêu chuẩn đáp ứng mức độ phân tử: 



 
 

 
 

+ Đáp ứng hoàn toàn: xét nghiệm PCR định lượng không tìm thấy mRNA  của 

gen bcr-abl 

+ Đáp ứng một phần: số lượng mRNA  của gen bcr-abl giảm ít nhất 3 log dưới 

mức đường chuẩn.  

2. Điều trị giai đoạn mạn tính và tăng tốc 

2.1. Điều trị nhắm đích bằng các thuốc ức chế hoạt tính tyrosin kinase 

a. Lựa chọn điều trị thứ nhất: là các thuốc ức chế hoạt tính tyrosin kinase thế hệ 1 

và 2, cụ thể là: 

- Thuốc ức chế hoạt tính tyrosin kinase thế hệ 1: Imatinid 

Liều dùng ban đầu: 400mg/ngày đường uống ở giai đoạn mạn tính, 600 – 800 

mg/ ngày ở giai đoạn tăng tốc, 800 mg/ ngày ở giai đoạn chuyển lơ xê mi cấp. 

- Thuốc ức chế hoạt tính tyrosin kinase thế hệ 2: nilotinid và dasatinib. Liều 

khởi đầu nilotinib được khuyến cáo là 300 mg x 2 lần/ ngày. 

b. Nếu có kháng thuốc với imatinib 

Khi có kháng thuốc có thể sử dụng thuốc ức chế hoạt tính tyrosin kinase thế hệ 

2 hoặc ghép tế bào gốc tạo máu dồng loại. Liều khởi đầu có thể tăng lên 400 mg x 2 

lần/ ngày 

c. Theo dõi đáp ứng điều trị bằng xét nghiệm: 

- Tủy đồ và NST ph sau mỗi 3 tháng kể từ lúc bắt đầu điều trị. 

- Định lượng gen bcr-abl từ lúc chẩn đoán và mỗi 3 tháng trong quá trình điều 

trị 

- Phát hiện đột biến gen bcr-abl kháng thuốc khi người bệnh không  đáp ứng 

với điều trị bằng kỹ thuật giải trình tự gen. 

2.2. Các thuốc điều trị khác 

 Hydroxyurea đơn thuần hoặc Hydroxyurea phối hợp với Cyratabin 

* Hydroxyurea đơn thuần 

- Liều khởi đầu: 30-60 mg/kg/ngày đường uống, cụ thể là 

+ Số lượng bạch cầu máu ngoại vi trên 100 x1 09/l: 50-60 mg/kg/ngày 



 
 

 
 

+ Số lượng bạch cầu máu ngoại vi từ 20 x 109/l đến 100 x 109/l: 30-40 

mg/kg/ngày 

+ Số lượng bạch cầu máu ngoại vi từ 10 x 109/l đến 20 x 109/l: 20-

30mg/kg/ngày 

- Liều duy trì: 

+ Số lượng bạch cầu máu ngoại vi 5-10 x 109/l: 10-20mg/kg/ngày 

+ Nếu số lượng bạch cầu máu ngoại vi giảm dưới 5 x 109/l: Tạm dừng thuốc 

* Hydroxyurea phối hợp với Cyratabin 

Khi bạch cầu tăng rất cao cần phối hợp cyratabin 100 mg/ngày truyền tĩnh 

mạch 3 – 5 ngày với liều hydroxyurea liều khởi đầu như trên 

- Với phụ nữ có thai cần cân nhắc sử dụng Interferon  thay cho hóa chất 

2.3. Ghép tế bào gốc tạo máu 

- Ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại với người cho phù hợp HLA là phương 

pháp cho phép đạt tới tình trạng lui bệnh lâu dài với khả năng tiến tới khỏi bệnh.  

- Chỉ định khi người bệnh không đáp ứng với thuốc ức chế hoạt tính tyrosine 

kynase. 

2.4.Điều trị hỗ trợ 

- Gạn tách tế bào máu điều trị: 

+ Mục đích làm giảm nhanh số lượng tế bào để tránh nguy cơ tắc mạch.  

+ Chỉ định: khi số lượng bạch cầu > 100 G/l, số lượng tiểu cầu > 1000 G/l. 

- Dùng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu: Aspirin 75-100mg/ngày hoặc 

Clopidogrel 75 mg/ ngày. 

- Bổ sung dịch: bằng đường uống và/hoặc đường tĩnh mạch (tổng cộng 2-

3l/ngày), kiềm hóa nước tiểu, lợi niệu cưỡng bức đề phòng hội chứng tiêu khối u. 

- Allopurinol đường uống 300 mg/ ngày để phòng ngừa và điều trị tình trạng 

tăng axit uric máu. 

- Truyền khối hồng cầu: khi có thiếu máu, cần cân nhắc khi số lượng bạch cầu 

> 100G/l. 

- Hỗ trợ chức năng gan bằng các thuốc bảo vệ tế bào gan. 



 
 

 
 

3. Điều trị giai đoạn chuyển lơ xê mi cấp 

- Trong giai đoạn chuyển cấp của lơ xê mi kinh dòng bạch cầu hạt, cần điều trị 

như đối với lơ xê mi cấp (đa hoá trị liệu và ghép tuỷ đồng loại) phối hợp với điều trị 

nhắm đích bằng các thuốc ức chế hoạt tính tyrosin kynase. 

4.Tiêu chuẩn ra viện 

          - Bạch cầu, tiểu cầu trong giới hạn bình thường , huyết sắc tố >100 g/l, các biến 

chứng của bệnh ổn định, đây là tiêu chuẩn lí tưởng còn thực hành lâm sàng phải xem 

xét tủy từng bệnh nhân và hoàn cảnh cụ thế 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG       

1. Các biến chứng thường gặp 

- Hội chứng tắc mạch: do tăng số lượng bạch và tăng số lượng tiểu cầu. Tắc 

mạch lách gây cơn đau vùng lách. Tắc mạch chi nhất là mạch chi dưới do tăng độ 

nhớt máu và do rối loạn đông máu. Tắc bạch mạch dương vật gây cương cứng dương 

vật. Trường hợp này thường dùng giãn mạch, phong bế thần kinh tại chỗ, đồng thời 

điều trị bằng gạn bạch cầu và hóa trị liệu tích cực. 

- Chuyển cấp: chuyển dạng cấp là biến chứng thường gặp, chủ yếu chuyển lơ 

xê mi cấp dòng tủy, nhưng đôi khi cũng chuyển lơ xê mi cấp dòng lympho. 

- Nhiễm trùng: có thể gặp nhiễm trùng đường hô hấp trên, viêm phổi, rối loạn 

tiêu hóa… 

- Xuất huyết dưới da hoặc xuất huyết đường tiêu hóa 

- Biến chứng do dùng quá liều thuốc dẫn đến giảm nặng các dòng tế bào máu: 

thiếu máu, giảm bạch cầu hạt, giảm tiểu cầu [2.3]. 

2. Tiên lượng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Trước đây, giai đoạn mạn tính của Lơxêmi kinh dòng bạch cầu hạt thường 

kéo dài 3-5 năm, sau đó chuyển sang giai đoạn tăng tốc và nhanh chóng chuyển thành 

lơxêmi cấp.  

- Ngày nay, với việc ứng dụng phương pháp ghép tế bào gốc và điều trị nhắm 

đích bằng các thuốc ức chế hoạt tính Tyroxin kynase tiên lượng của bệnh nhân được 

cải thiện mạnh mẽ, người bệnh có thể sóng thêm được 10 năm hoặc lâu hơn nữa. 



 
 

 
 

- Tiên lượng CML phụ thuộc vào: 

+ Tuổi: > 60 tuổi là tiên lượng xấu 

+ Độ lớn của lách: lách càng to tiên lượng càng xấu, khả năng lách co nhỏ khi 

điều trị thì tốt hơn 

+ Số lượng tiểu cầu: số lượng tiểu cầu tăng cao tiên lượng khó, dễ có biến 

chứng tắc mạch 

+ Tỷ lệ % của tế bào blast khi chẩn đoán: tế bào blast ít tiên lượng tốt [2.3]. 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Hiện nay vẫn chưa có phương pháp nào phòng tránh được bệnh lơ xê mi 

kinh dòng bạch cầu hạt 

- Vì vậy chúng ta cần thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe toàn bộ, hạn chế tiếp 

xúc với hóa chất, tia xạ. 

- Với bệnh nhân đã được chẩn đoán và điều trị cần tuân thủ điều trị theo phác 

đồ và hướng dẫn tái khám của bác sĩ. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

1. Với bệnh nhân lần đầu chẩn đoán: 

- Bệnh nhân có các triệu chứng của xuất huyết hoặc tắc mạch ở các vị trí. 

- Bệnh nhân có lách to chưa rõ nguyên nhân. 

- Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: có tình trạng tăng cao bạch 

cầu chưa rõ nguyên nhân. 

2. Với bệnh nhân đang điều trị định kỳ theo dõi hàng tháng cần nhập viên khi 

- Vào viện vì các biến chứng của bệnh: tắc mạch, xuất huyết, chuyển cấp … 

- Vào viện vì các biến chứng của thuốc, sử dụng quá liều thuốc hoặc dùng thuốc 

không ức chế được bạch cầu, tiểu cầu, nghi ngờ chuyển cấp… 

VIII. MỘT SỐ MÃ BỆNH THEO ICD 

STT Mã bệnh Tên bệnh 

1 C92.1 Bệnh bạch cầu dạng tủy mạn (CML) , BCR/ABL – dương 

tính 



 
 

 
 

2 C92.2 Bệnh bạch cầu dạng tủy mạn tính không điển hình , 

BCR/ABL – âm tính 

3 C93.1 Bệnh bạch cầu dòng tủy đơn nhân mạn tính 

4 C93.3 Bệnh bạch cầu đơn nhân không xác định 
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BỆNH TĂNG HỒNG CẦU VÔ CĂN 

(ĐA HỒNG CẦU NGUYÊN PHÁT) 

 

I. KHÁI NIỆM   

Đa hồng cầu nguyên phát là một bệnh máu ác tính do có sự tăng sinh không 

kiểm soát được của các dòng tế bào máu trong tủy xương, chủ yếu là dòng hồng cầu. 

Hậu quả là làm tăng thể tích khối hồng cầu toàn thể. Bệnh lý này thuộc vào nhóm các 

bệnh tăng sinh tủy mạn tính ác tính.  

II. NGUYÊN NHÂN  

Đột biến gen gây giảm chức năng tự ức chế sinh sản tế bào của protein tyrosine 

kinase Janus kinase famili (JAK). Đột biến gen JAK2V617F gây tăng khả năng 

phosphoryl hóa của JAK2, dẫn tới tăng sinh tế bào tạo máu đặc biệt là dòng hồng cầu 

và mẫu tiểu cầu. Đột biến này kích thích sinh hồng cầu quá mức không phụ thuộc vào 

erythropoietin. Đột biến này này gặp trên 90% bệnh nhân đa hồng cầu nguyên phát. 

Ngoài đột biến JAK2V617F, còn đột biến JAK2 exon 12 gặp trên 5% bệnh nhân đa 

hồng cầu nguyên phát. 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định  

1.1. Lâm sàng  

Biểu hiện lâm sàng chủ yếu liên quan đến tình trạng tăng độ quánh máu, ứ trệ 

tuần hoàn, tắc mạch, dẫn tới giảm cung cấp ôxy tới các tổ chức với các triệu chứng 

như: 

- Đau đầu, chóng mặt, rối loạn thị lực, đau thắt ngực; 

- Đau nhói, tê bì đầu ngón chân, ngón tay; 

- Biến chứng tắc mạch: Phần lớn gặp biến chứng tắc các mạch nhỏ, tuy nhiên 

một số trường hợp cũng có tình trạng tắc mạch máu lớn như huyết khối tĩnh mạch 

sâu; 



 
 

 
 

- Biến chứng chảy máu: Xuất huyết niêm mạc, chảy máu chân răng, xuất huyết 

tiêu hoá. 

Các triệu chứng thực thể gặp trên lâm sàng bao gồm: 

- Lách to (75% người bệnh), có thể có nhồi máu lách; 

- Gan to (30% người bệnh); 

- Biểu hiện ngứa gặp trên 40% người bệnh, có thể xuất hiện sau tắm nước nóng; 

- Cao huyết áp; 

- Nóng bừng mặt; 

- Hội chứng đau bụng: Viêm loét dạ dày do tăng tiết histamine và tăng tiết acid 

trong đa hồng cầu tiên phát; do tắc mạch (tắc mạch mạc treo, tắc tĩnh mạch cửa - hội 

chứng Budd-Chiary). 

- Trong quá trình tiến triển của bệnh, đa hồng cầu nguyên phát có thể chuyển 

sang giai đoạn kiệt quệ, biểu hiện chủ yếu bằng tình trạng thiếu máu, số lượng tiểu 

cầu có thể tăng, tình trạng xơ tủy tăng dần và kết thúc bằng chuyển thành lơ xê mi 

cấp. 

1.2. Cận lâm sàng 

a. Xét nghiệm chẩn đoán  

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: có tăng số lượng hồng cầu, lượng huyết 

sắc tố và hematocrit; số lượng bạch cầu, số lượng tiểu cầu có thể bình thường hoặc 

tăng. 

- Huyết đồ:  

+ Dòng hồng cầu: Số lượng hồng cầu tăng; hồng cầu bình sắc, đôi khi nhược sắc 

hồng cầu nhỏ, hồng cầu lưới có thể tăng trong trường hợp chảy máu, lượng huyết sắc 

tố và hematocrit tăng. 

+ Dòng bạch cầu: Tăng bạch cầu vừa phải chủ yếu là bạch cầu trung tính, đôi 

khi tăng bạch cầu ưa base. 

+ Dòng tiểu cầu: Tăng tiểu cầu vừa phải, có trường hợp số lượng tiểu cầu giảm 



 
 

 
 

- Tủy đồ: Tăng sinh các dòng tế bào tủy (hồng cầu, bạch cầu hạt, mẫu tiểu cầu). 

Nhiều trường hợp gặp số lượng tế bào tủy bình thường hoặc ít do tăng độ quánh nên 

khó hút dịch tủy. 

- Sinh thiết tủy xương: Tăng sinh các dòng tế bào tủy. Có hiện tượng xơ hóa 

tủy từng phần. 

- Đo độ nhớt máu: tăng 

- Sinh hóa máu: Men NAP (Neutrophil Alkaline Phosphatase), Vitamin B12, 

Erythropoietin giảm. Acid Uric, LDH, Lipit máu tăng. 

- Khí máu: Độ bão hòa SaO  ≥ 92%. 

- Đông máu cơ bản: PT, APTT, Fibrinogen, D-Dimer khảo sát tình trạng bất 

thường đông máu. 

- Siêu âm ổ bụng, XQ ngực thẳng. 

- Cấy nhiễm sắc thể: Ph1 âm tính. 

- Có đột biến JAK2V617F. 

- Các xét nghiệm để chẩn đoán đa hồng cầu thứ phát khi nghi ngờ tới các bệnh 

gây tăng hồng cầu thứ phát như trong một số bệnh: bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, 

suy tim ứ huyết, hẹp động mạch thận, mất nước … 

b. Xét nghiệm theo dõi điều trị: 

- Tổng phân tích máu ngoại vi: Sau mỗi lần rút máu; từ 2-3 lần/tuần trong tời 

gian điều trị nội trú, 1 tháng/1lần trong thời gian điều trị ngoại trú 

- Tủy đồ: 3-6 tháng/ lần. 

- Sinh hóa: Acid Uric, GOT, GPT, urê, Creatinin 1-2 lần/ tuần trong quá trình 

điều trị nội trú, 1 tháng/1lần trong quá trình điều trị ngoại trú. 

- Sắt máu, Ferritin: 1 tháng/ 1lần. 

- Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm cho người bệnh khi 

có diễn biến bất thường hoặc khi 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. 

1.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán đa hồng cầu nguyên phát của WHO năm 2016  



 
 

 
 

a. Tiêu chuẩn chính 

- Hb > 185 g/l ở nam, > 160 g/l ở nữ; hoặc hematocrit > 49% ở nam , > 48% ở 

nữ; hoặc tăng khối lượng hồng cầu 

- Sinh thiết tủy xương cho thấy tình trạng tăng mật độ tế bào với sự tăng sinh 

cả 3 dòng tế bào trong đó chủ yếu là dòng hồng cầu, tăng sinh bạch cầu và mẫu tiểu 

cầu (biểu hiện bằng sự đa dạng về hình thái, kích thước và mức độ trưởng thành). 

Tuy nhiên nếu bệnh nhân có tình trạng tăng hồng cầu kéo dài với mức độ Hb > 185 

g/l (nam), > 165 g/l (nữ) thì tiêu chuẩn này không bắt buộc phải áp dụng. 

 - Có đột biến JAK2V617F hoặc JAK2 exon 12 

b. Tiêu chuẩn phụ 

- Nồng độ Erythropoietin huyết thanh dưới mức bình thường 

→ Chẩn đoán xác định: PV khi yêu cầu được đáp ứng hoặc 3 tiêu chuẩn chính 

hoặc tiêu chuẩn chính số 1 và 3 và tiêu chuẩn phụ. 

2. Chẩn đoán phân biệt:  

2.1. Đa hồng cầu nguyên phát cần chẩn đoán phân biệt với các bệnh tăng sinh 

tủy mạn ác tính khác: 

- Leukemia kinh dòng bạch cầu hạt. 

- Tăng tiểu cầu tiên phát. 

- Xơ tủy vô căn. 

- Leukemia kinh dòng bạch cầu ưa axit. 

- Hội chứng tăng bạch cầu hạt ưa axit. 

- Bệnh tế bào mast. 

- MPNs khác không xếp loại. 

Cần đặc biệt chú ý phân biệt đa hồng cầu nguyên phát với tăng tiểu cầu tiên phát 

và xơ tủy vô căn vì đa hồng cầu ở giai đoạn kiệt quệ biểu hiện chủ yếu là không còn 

là tăng số lượng hồng cầu và nồng độ hemoglobin (thậm chí các chỉ số này còn giảm) 

mà chủ yếu là tăng tiểu cầu và xơ tủy nên có thể nhầm với tăng tiểu cầu tiên phát 

hoặc xơ tủy vô căn. 



 
 

 
 

2.2. Đa hồng cầu nguyên phát cần chẩn đoán với các tình trạng bệnh lý gây tăng 

hồng cầu thứ phát: 

Trong trường hợp này cần phân biệt bằng nghiệm pháp erythropoietin huyết 

thanh. Nồng độ erythropoietin giảm trong đa hồng cầu tiên phát; tủy xương: giàu tế 

bào, tăng sinh các dòng tế bào tủy. Nếu là tăng hồng cầu thứ phát thì số lượng hồng 

cầu và nồng độ hemoglobin sẽ trở về bình thường nếu bệnh lý gây tăng hồng cầu 

được điều trị hiệu quả. 

Một số nguyên nhân dưới đây có thể gây tình trạng đa hồng cầu thứ phát: 

- Mất nước: Có thể làm tăng hematocrit giả. 

- Tăng sinh hồng cầu thứ phát do tăng EPO: Tăng EPO thứ phát do thiếu oxy; 

bệnh phổi; sinh sống ở vùng cao; thuốc lá, bệnh tim gây xanh tím; hemoglobin ái lực 

cao oxy; nhiếm Coban; tăng sản xuất EPO; khối u ở thận, não, gan, u xơ tử cung, u 

crom; hẹp động mạch thận; sơ sinh; tiết EPO không thích hợp, hội chứng Bartter; 

nang thận. 

- Các nguyên nhân khác: thụ thể EPO quá mẫn cảm; tăng sinh hồng cầu di 

truyền; điều trị androgen; u thượng thận; hòan máu tự thân; tiêm EPO. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nhóm nguy cơ huyết khối  

 Điều trị PV dựa trên cơ sở tiên lượng. Để phân nhóm tiên lượng, có thể dựa trên 

các tiêu chí sau: 

- Nhóm nguy cơ cao:  Tuổi: > 60; hoặc có tiền sử bị huyết khối, hoặc dựa vào 

số lượng tiểu cầu > 1500 G/l 

- Nhóm nguy cơ thấp: tuổi < 60, và không có tiền sử bị huyết khối, và số lượng 

tiểu cầu > 1500 G/l 

2. Phác đồ điều trị 

2.1. Hướng điều trị  

- Điều trị tích cực các yếu tố nguy cơ tim mạch. 

- Rút máu điều trị duy trì hematocrit < 0,45 

- Aspirin 75-100 mg/ ngày, trừ khi có chống chỉ định 



 
 

 
 

- Thuốc giảm tế bào: chỉ định dựa trên từng người bệnh theo nhóm nguy cơ. 

2.2. Điều trị cụ thể 

a. Rút máu: Chỉ định khi Hct >50% [1] 

- Rút 250 - 350ml máu 1-3 lần/tuần 

- Điều trị bằng rút máu đơn thuần nếu bệnh nhân đáp ứng tốt (Duy trì Hematocrit 

≤ 0,45 l/l ở nam; ≤ 0,42 l/l ở nữ) và không có tăng tiểu cầu kèm theo. 

b. Hóa trị liệu: 

- Hydroxyurea (Hydrea) 

+ Chỉ định: Lựa chọn cho bệnh nhân đa hồng cầu có kèm theo tăng tiểu cầu và 

bệnh nhân điều tị bằng rút máu đơn thuần nhưng không duy trì được Hematocrit ≤ 

0,45 l/l 

+ Liều khởi đầu: 30mg/kg/ngày đường uống cho đến khi Hematocrit ≤ 0,45 l/l 

ở nam; ≤ 0,42 l/l ở nữ; 

+ Liều duy trì: 10-20mg/ngày 

Nếu số lượng bạch cầu máu ngoại vi giảm dưới 5x109: Tạm dừng thuốc 

Đối với bệnh nhân đa hồng cầu tiên phát có kèm theo tăng tiểu cầu, ngoài 

Hydroxyurea có thể lựa chọn 1 trong các thuốc sau để làm giảm tiểu cầu: 

- Pipobromol: Liều dùng 1mg/kg/ngày đường uống, thường chỉ định khi có tình 

trạng kháng Hydroxyurea; 

- Anagrelide: Liều khởi đầu 1-2mg/ngày (Chia làm 2 lần) cho đến khi đạt hiệu 

quả điều trị, liều tối đa 4mg/ngày. 

- Phối hợp Cytarabin 100mg/ngày truyền tĩnh mạch trong 3 ngày với 

Hydroxyurea liều khởi đầu như trên 

c. Điều trị hỗ trợ  

- Gạn tách tế bào máu điều trị: khi số lượng tiểu cầu > 1500 G/l 

- Bổ sung dịch: bằng đường uống và/hoặc đường tĩnh mạch (tổng cộng 2-3l 

dịch/ngày), kiềm hóa nước tiểu, lợi niệu cưỡng bức đề phòng hội chứng tiêu khối u. 

- Dự phòng biến chứng tắc mạch bằng Aspirin 75-100mg/ngày hoặc 

Clopidogrel 75mg/ ngày  đường uống. 



 
 

 
 

- Allopurinol đường uống 300 mg/ ngày để phòng ngừa và điều trị tình trạng 

tăng axit uric máu. 

- Hỗ trợ chức năng gan bằng các thuốc bảo vệ tế bào gan. 

- Chế phẩm sắt đường uống cho bệnh nhân cơ biểu hiện thiếu sắt do rút máu 

nhiều lần 

3. Tiêu chuẩn ra viện: 

Xét nghiệm 3 dòng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu trong giới hạn bình thường: BC 

< 10 G/l; Hct < 0,5 l/l; TC < 500 G/l, các triệu chứng lâm sàng của tình trạng tăng độ 

quánh máu, ứ trệ tuần hoàn, tắc mạch thuyên giảm. 

Tùy theo tình trạng lâm sàng và đáp ứng với điều trị của bệnh nhân mà tiêu 

chuẩn ra viện có thể thay đổi cho phù hợp. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG  

Người bệnh đa hồng cầu nguyên phát có tiên lượng tương đối tốt, thời gian sống 

thêm gần với người bình thường cùng lứa tuổi. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là do 

tắc mạch, tai biến mạch máu não do tăng huyết áp. 

Trong quá trình tiến triển của bệnh, đa hồng cầu tiên phát có thể chuyển sang 

giai đoạn biểu hiện chủ yếu bằng tình trạng thiếu máu, số lượng tiểu cầu tăng, tình 

trạng xơ tủy tăng dần và kết thúc bằng chuyển thành lơxêmi cấp. 

1. Biến chứng xuất huyết và huyết khối 

Huyết khối từng đợt là biến chứng thường gặp nhất, chủ yếu phụ thuộc vào độ 

nhớt của máu, tuổi và tình trạng mạch máu của bệnh nhân. Nguy cơ sẽ giảm khi Hct 

< 45%. Tăng tiểu cầu chỉ đóng vai trò thứ phát nhưng vẫn tốt hơn khi duy trì số lượng 

tiểu cầu ở mức bình thường. 

Huyết khối động mạch thường gặp hơn huyết khối tĩnh mạch: huyết khối mạch 

máu não, nhồi máu cơ tim, viêm động mạch cho trên, rối loạn vận mạch đầu chi… 

Xuất huyết do rối loạn chức năng tiểu cầu gặp trong can thiệp phẫu thuật hoặc 

dùng aspirin. Xuất huyết cũng gặp ở bệnh nhân bị huyết khối, thường nhẹ nhưng đôi 

xuất huyết não, xuất huyết tiêu hóa (loét dạ dày tá tràng) 

2. Xơ tủy 



 
 

 
 

Sau thời gian điều trị, bệnh có biểu hiện lâm sàng là lách rất lớn. Xét nghiệm 

có số lượng hồng cầu bình thường hoặc giảm. Số lượng bạch cầu xó xu hướng gia 

tăng kèm theo tăng nhẹ các giai đoạn trung gian. Bệnh được chẩn đoán bằng sinh 

thiết tủy xương. Thời gian sống trung bình 2-3 năm sau khi có xơ tủy. 

3. Chuyển lơ xê mi cấp 

Bệnh cảnh lâm sàng tương tự như lơ xê mi cấp nguyên phát về đặc điểm lâm 

sàng, tế bào học và di truyền tế bào, nhưng thường gặp nhất là giảm 3 dòng tế bào từ 

từ tương ứng tiến triển của một rối loạn sinh tủy. 

4. Ung thư 

Tường gặp nhất trong đa hồng cầu nguyên phát và sau điều trị ức chế sinh tủy 

kéo dài. Vị trí thường gặp nhất là dạ dày, ruột và da. 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Hiện nay vẫn chưa có phương pháp nào phòng tránh được bệnh đa hồng cầu 

nguyên phát. 

- Vì vậy chúng ta cần thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe toàn bộ, hạn chế tiếp 

xúc với hóa chất, tia xạ. 

- Với bệnh nhân đã được chẩn đoán và điều trị cần tuân thủ điều trị theo phác 

đồ và hướng dẫn tái khám của bác sĩ. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

1.Với bệnh nhân lần đầu chẩn đoán 

-  Bệnh nhân có các triệu chứng của tăng độ quánh máu: đau đầu, tê tay chân, 

đau thắt ngực, biến chứng tắc mạch., tăng huyết áp, ngứa trên da... 

- Bệnh nhân có lách to chưa rõ nguyên nhân 

- Có khi bệnh nhân đến viện vì tình trạng xuất huyết kết mạc mắt, đi khám vì 

đau dạ dày 

- Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: có số lượng hồng cầu, lượng 

huyết sắc tố, hematocrit tăng cao. 

2. Với bệnh nhân đang điều trị định kỳ theo dõi hàng tháng cần nhập viên khi 

- Khi có chỉ định rút máu điều trị 



 
 

 
 

- Vào viện vì các biến chứng của bệnh: tắc mạch, xuất huyết, chuyển cấp … 

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

 TT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 D45 Bệnh đa hồng cầu  

2 D75.0 Tăng hồng cầu gia đình  

3 D75.1 Bệnh tăng hồng cầu thứ phát  
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THIẾU HỤT CÁC YẾU TỐ ĐÔNG MÁU  

(Các yếu tố đông máu phụ thuộc vitamin K)  

  

I. KHÁI NIỆM  

Bình thường, các yếu tố đông máu II, VII, IX, X được tổng hợp ở dạng tiền 

chất và chưa có hoạt tính đông máu. Cần có vitamin K để giúp chuyển nhóm chức 

acid glutamic thành carboxyl glutamate, khi đó bộc lộ vị trí cho phép gắn ion calci 

vào bề mặt phospholipids của các yếu tố đông máu. Lúc này các protein đông máu 

mới có hoạt tính để tham gia vào cơ chế đông cầm máu 

Quá trình chuyển hóa này xảy ra ở gan, do gen nằm trên nhiễm sắc thể thường, 

di truyền lặn quy định.  

II. NGUYÊN NHÂN  

 + Thiếu hụt bẩm sinh do tổn thương gen lặn trên NST thường dẫn tới giảm các 

yếu tố II, VII, IX, X. 

 + Mắc phải do thiếu VTM K: 

✓ Nguồn cung cấp từ thức ăn không đủ 

✓ Bệnh mạn tính: suy dinh dưỡng, nghiện rượu, phẫu thuật bụng nhiều lần, 

nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch dài hạn, bệnh gan, DIC, hội chứng thận thư, ung 

thư máu 

✓ Hội chứng kém hấp thu: Viêm ruột, bệnh đường mật, loét dạ dày, viêm tụy 

mạn... 

✓ Do thuốc: thuốc kháng sinh (Cephalosporin thế hệ III), thuốc chống đông 

loại Coumadin (Warfarin), salicylat, thuốc… chống co giật, Vitamin A và E liều cao, 

thuốc ức chế acid mật (cholestyramin), thuốc giảm cân 

✓ Ngộ độc hóa chất : thuốc diệt chuột 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định:  

1.1. Lâm sàng:  



 
 

 
 

- Xuất huyết là triệu chứng nổi bật, gặp ở nhiều vị trí, đa dạng. Ba vị trí xuất 

huyết hay gặp nhất là xuất huyết dưới da, xuất huyết niêm mạc, xuất huyết nội tạng. 

Có thể gặp tắc mạch. 

+ Nặng có thể biểu hiện ngay trong thời kỳ sơ sinh như chảy máu cuống rốn; 

+ Nhẹ hơn: chảy máu khớp và cơ, có thể xuất huyết dưới da và niêm mạc, chảy máu 

sau phẫu thuật, chấn thương; 

- Bệnh có thể ảnh hưởng đến các yếu tố phụ thuộc VTM K khác như Protein C, protein 

S và sự cốt hóa xương. Trẻ bị thiếu hụt nặng có thể biểu hiện lâm sàng tương tự như 

nhiễm độc Warfarin bào thai như thiểu sản mũi, thiểu sản đầu xa ngón tay, rỗ đầu 

xương, điếc nhẹ do giảm dẫn truyền. 

1.2. Cận lâm sàng  

a. Xét nghiệm chẩn đoán bệnh 

- Cả PT và APTT đều kéo dài, Fibrinogen bình thường; 

-  Định lượng các yếu tố II, VII, IX, X, PC, PS giảm; mức độ nặng: < 5%.Các yếu tố 

đông máu khác bình thường hoặc tăng. 

- Tổng phân tích máu ngoại vi có số lượng và độ tập trung tiểu cầu bình thường. 

- Thời gian máu chảy, co cục máu đông bình thường. 

- Định lượng D- Dimer bình thường, nghiệm pháp rượu âm tính. 

- Tìm yếu tố kháng đông nội sinh phụ thuộc vào nhiệt độ thời gian và nhiệt độ và 

kháng đông đường ngoại sinh: thường âm tính khi mới phát hiện. 

- Các xét nghiệm hội chứng anti phospholipid: Ds-DNA, Cardiolipin, LA test…âm 

tính. 

- Xét nghiệm di truyền-sinh học phân tử phát hiện các bất thường về NST, gen. 

- Xét nghiệm AST, ALT,Creatinin, Billirubin TT/TP, GGT, Protein, Albumin, điện 

giải đồ, LDH, uric... để chẩn đoán phân việt với các nguyên nhân khác  gây chảy máu. 

- Chẩn đoán hình ảnh:  siêu âm ổ bụng, Xquang ngực thẳng, CT sọ não, siêu âm các 

khớp nếu nghi ngờ chảy máu cơ quan nội tạng đó và phân biệt với nguyên nhân khác 

gây chảy máu. 

b. Xét nghiệm theo dõi điều trị 



 
 

 
 

- Kiểm tra trước mỗi đợt điều trị 

+ Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 1-2 lần/ tuần, nhóm máu hệ ABO, Rh 

+ Đông máu cơ bản (PT- APTT- fibrinogen) 2-3 lần/ tuần  

+ Định lượng các yếu tố đông máu phụ thuộc VTM K (yếu tố II, VII, IX, X 

+ Nếu BN được truyền huyết tương: cần tìm yếu tố kháng đông đường nội sinh phụ 

thuộc nhiệt độ thời gian, yếu tố kháng đông đường ngoại sinh âm tính 

+ Nếu BN có truyền máu do thiếu máu vì chảy máu nhiều: cần xét nghiệm test coombs 

trực tiếp – gián tiếp, sàng lọc kháng thể bất thường. XN HIV, HbsAg, HCV trước 

mỗi đợt điều trị truyền huyết tương và khối hồng cầu. 

+ Chức năng gan, thận 1- 2 lần / tuần 

+ Tổng phân tích nước tiểu 1 lần/ tuần 

c. Xét nghiệm theo dõi biến chứng 

-  Biến chứng của bệnh thường là do rối loạn tình trạng đông máu rất nặng 

dẫn đến xuất huyết, chảy máu nặng ở các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Do đó khi có 

dấu hiệu lâm sàng ở cơ quan nào đó cần tiến hành siêu âm hay chụp Xquang, chụp 

cắt lớp vi tính để chẩn đoán. 

- Biến chứng sau truyền máu, truyền huyết tương: tan máu muộn sau truyền, 

truyền máu muộn do xuất hiện kháng thể bất thường truyền máu, nhiễm virut HIV- 

HbsAg- HCV, xuất hiện các yếu tố kháng đông máu.Do đó cần tầm soát các xét 

nghiệm trên để phát hiện sớm các biến chứng. 

2. Chẩn đoán phân biệt: 

2.1. Bệnh lý về gan: 

- Giảm hoạt tính các yếu tố II, VII, IX, X.  

- Khác nhau: hay gặp xuất huyết tiêu hóa do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, 

giảm nồng độ và chức năng Fibrinogen, giảm yếu tố V, giảm tiểu cầu do giảm 

Thromboietin, có tình trạng ứ mật.  

2.2 Thiếu các yếu tố đông máu bẩm sinh đơn độc hoặc phối hợp: 

- Thiếu yếu tố VII bẩm sinh: dễ nhầm trong trường hợp thiếu yếu tố đông máu 

phụ thuộc vitamin K đã điều trị bằng Vitamin K.  



 
 

 
 

- Thiếu yếu tố IX bẩm sinh. 

 - Thiếu yếu tố II và X bẩm sinh.  

- Thiếu yếu tố VII và X bẩm sinh 

Xét nghiệm định lượng các yếu tố để chẩn đoán phân biệt. 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Hướng điều trị:  

- Điều trị cầm máu khi chảy máu mức độ nặng đe dọa tính mạng 

- Bổ sung vitamin K để tổng hợp các yếu tố thiếu hụt 

- Ngừng uống ngay các tác nhân gây tình trạng rối loạn đông máu trên. 

2. Điều trị cụ thể  

- Huyết tương tươi, huyết tương tươi đông lạnh liều 15-20ml/kg cân nặng. Trong 

chảy máu đe dọa tính mạng, huyết tương đông lạnh nên dùng trước khi truyền vitamin 

K 

-Bổ sung VTM K đường tiêm truyền hoặc đường uống. Tiêm truyền liều 1 mg/ kg 

cân nặng/ ngày. Nên pha dịch đẳng trương truyền TMC. Uống liều 5- 10 mg/ ngày. 

- Phức hợp prothrombin cô đặc (PCC) liều 25 -50 IU/kg: 1 đơn vị yếu tố X/ kg có thể 

nâng được nồng độ yếu tố X lên khoảng 1.5%. Chú ý nguy cơ tắc mạch khi dùng. 

Thời gian bán hủy của yếu tố X là 60 giờ 

- Phối hợp với Tranexamic acid, liều 15-25 mg/kg cân nặng. Chú ý không được phối 

hợp khi đang dùng Phức hợp prothrombin cô đặc (PCC) do nguy cơ tạo huyết khối. 

Chú ý:  

a. Trường hợp do quá liều thuốc chống đông máu nhóm coumadin (theo Hội Tim học 

Mỹ - American Heart Association – 2012):  

+ Nếu trên lâm sàng có chảy máu: Vitamin K 10mg truyền TM trong hơn 30 

phút kết hợp huyết tương đông lạnh 15 -30 ml/kg hoặc PCC 25 -50 IU/kg. 

+ Nếu trên lâm sàng không có chảy máu:  

• IR 4-10: ngừng warfarin, uống vitaminK 1 -2,5 mg và theo dõi  

• INR>10: ngừng warfarin, uống vitamin K 2,5 -5 mg và theo dõi  



 
 

 
 

• Yếu tố VIIa được chứng minh là có hiệu quả trong điều chỉnhquá liều 

coumadin khi cần làm tiểu phẫu với liều 20mcg/kg.  

b. Theo dõi ngộ độc Supper Warfarin (ngộ độc thuốc diệt chuột) 

+ INR < 5 và không có chảy máu trên lâm sàng: Vitamin K1 uống: 

-  Trẻ em: 0,25 mg/kg mỗi 6 – 8 giờ đến khi INR về bình thường; 

-  Người lớn: 20 mg (1 ml) mỗi 6-8 giờ đến khi INR về ̀bình thường. Theo dõi 

INR mỗI 12h để điều chỉnh liều vitamin K1. 

+ INR ≥ 5 và không có chảy máu trên lâm sàng: Vitamin K1: truyền tĩnh mạch 

chậm 10- 20 mg/lần x 3 – 4 lần/ngày, tốc độ không nhanh quá 1 mg/phút.  

3. Điều trị biến chứng:  

- Điều trị thiếu máu: bổ sung sắt, truyền khối hồng cầu khi thiếu máu. 

- Điều trị triệu chứng nhiễm trùng bằng kháng sinh. 

- Điều trị viêm gan virut B, C, HIV khi có. 

- Điều trị các biến chứng khác nếu có. 

- Điều trị các bệnh khác kèm theo (nếu có). 

4. Chăm sóc dinh dưỡng: 

- Tăng cường ăn trái cây rất giàu chất sắt, chất xơ và các khoáng chất thiết yếu, 

là một thực phẩm cần thiết để bổ sung dinh dưỡng cho bệnh nhân máu khó đông. 

- Thực phẩm giàu vitamin K: cải xanh, bông cải, rau muống, cải bắp đỏ, dưa 

cải, bắp cải trắng, rau diếp, cải bó xôi, húng quế, cần tây, dưa leo, đậu nành, dầu 

hướng dương, mầm lúa mì. Các loại trái cây giàu vitamin K là chuối già, dưa hấu, 

nho... 

- Thực phẩm giàu canxi hoặc uống bổ sung canxi ví dụ: sữa, sữa đậu nành, ...  

- Bổ sung sắt tránh ăn thức ăn nhiều chất béo và nước ngọt có ga. 

5. Chỉ tiêu cần theo dõi đánh giá trong quá trình điều trị: 

5.1. Đánh giá đáp ứng điều trị qua xét nghiệm theo dõi điều trị 

  + Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 1-2 lần/ tuần. 

  + Đông máu cơ bản (PT- APTT- fibrinogen) 2-3 lần/ tuần  

  + Định lượng các yếu tố đông máu phụ thuộc VTM K đã xác định thiếu hụt. 



 
 

 
 

5.2 Đánh giá lâm sàng; 

- Tình trạng cầm máu hoặc biến chứng rối loạn tình trạng đông máu rất nặng 

dẫn đến xuất huyết, chảy máu nặng ở các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Do đó khi có 

dấu hiệu lâm sàng ở cơ quan nào đó cần tiến hành siêu âm hay chụp Xquang, chụp 

cắt lớp vi tính để chẩn đoán. 

- Biến chứng sau truyền máu, truyền huyết tương: tan máu muộn sau truyền, 

truyền máu muộn do xuất hiện kháng thể bất thường truyền máu, nhiễm virut HIV- 

HbsAg- HCV, xuất hiện các yếu tố kháng đông máu. Do đó cần tầm soát các xét 

nghiệm trên để phát hiện sớm các biến chứng. 

6. Tiêu chuẩn ra viện: 

- Xét nghiệm đông máu cơ bản về giới hạn bình thường 

- Không còn tình trạng xuất huyết mới trên lâm sàng đe dọa tính mạng. 

- Không có các bệnh kèm theo nặng cần theo dõi. 

- Không có các biến chứng nặng cần theo dõi. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Bệnh khi đã điều trị hầu hết có kết quả tốt.Một số trường hợp nặng có thể 

dẫn đến nguy cơ tử vong  

- Do đặc điểmtác dụng chống đông của các thuốc kháng vitamin K có thể xuất 

hiện sau 8-12 giờ, hoặc sau 2-3 ngày và kéo dài 3-7 ngày. Riêng các chất chống đông 

tác dụng kéo dài hay còn gọi là các superwarfarin (Brodifacoum, Romodilone…) gây 

rối loạn đông máu kéo dài hàng tuần đến hàng tháng. Vì thế sau khi điều trị đợt rối 

loạn đông máu cấp tính thì định kỳ theo dõi tái khám sau ra viện. 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Đối với các trường hợp do nguyên nhân bẩm sinh thì cần quản lý, tư vấn, 

điều trị tôt để sống cung với bệnh. 

- Điều trị và theo dõi sát các trường hợp bệnh cần dùng thuốc kháng đông 

vitamin K. 

- Phòng tránh ngộ độc hóa chất kháng vitamin K (thuốc trừ sâu, diệt chuột). 



 
 

 
 

- Tăng cường chế độ ăn giàu dinh dưỡng và các thức ăn giàu Vitamin K như 

các loại rau xanh: rau cải, rau muống… 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Tình trạng rối loạn đông máu thực tế lâm sàng rất phức tạp và diễn biến khó 

kiểm soát. Do đó khi có dấu hiệu nghi ngờ rối loạn đông máu kết hợp/ hoặc không 

kết hợp với tình trạng xuất huyết trên lâm sàng thì bắt buộc cần nhập viện nội trú tìm 

nguyên nhân và điều trị chống chảy máu cho bệnh nhân. 

VIII. BẢNG MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH 

1 D68 Các bất thường đông máu khác  

2 D68.0 Bệnh Von Wilebrand 

3 D67 Thiếu yếu tố VIII di truyền 

4 D67 Thiếu yếu tố IX di truyền 

5 D68.2 Thiếu yếu tố đông máu khác do di truyền 

6 D68.3 Rối loạn xuất huyết do kháng đông lưu hành 

7 D68.4 Thiếu hụt yếu tố đông máu mắc phải  

8 D68.8 Các rối lọan đông máu đặc biệt khác 

9 D68.9 Rối lọan đông máu không đặc hiệu đặc biệt 
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THIẾU MÁU DO THIẾU VITAMIN B12 

 

I. KHÁI NIỆM  

Vitamin B12 rất cần thiết cho một số phản ứng enzym, tham gia như một 

coenzym trong các phản ứng đồng phân khác nhau, vận chuyển gốc methyl  để tổng 

hợp một số acid amin và tồng hợp mạch DNA trong sự phân chia tế bào. Thiếu 

vitamin B12 làm giảm sự phân chia tế bào, quá trình phân chia tế bào chạm lại, đặc 

biệt ở các tổ chức có phân chia tế bào nhanh như cơ quan tạo máu, gây thiếu máu. 

Sự hấp thu Vitamin B12 qua trung gian các recepter ở hồi tràng, cần colabamin 

để được nối bởi yếu tố nội glycoprotein đặc hiệu cao, yếu tố nội được tiết bởi tế bào 

thành của niêm mạc dạ dày. 

II. NGUYÊN NHÂN  

1. Cung cấp thiếu vitamin B12:  

Chế độ ăn < 2mg/ngày, thức ăn ít vitamin B12, ăn chay, suy dinh dưỡng. 

2. Rối loạn hấp thu vitamin B12: 

- Giảm yếu tố nội:  

+ Thiếu yếu tố nội bẩm sinh (niêm mạc dạ dày bình thường) 

+ Thiếu máu ác tính ở thiếu niên (tự miễn, teo dạ dày) 

+ Thiếu máu ác tính ở thiếu niên (tự kháng thể với dạ dày) với bệnh nội tiết tự 

miễn. 

+ Thiếu máu ác tính ở thiếu niên với thiếu globulin miễn dịch IgA 

+ Bệnh niêm mạc dạ dày (do chất ăn mòn, bị cắt dạ dày) 

- Giảm hấp thu ở ruột non: 

+ Hấp thu kém vitamin B12: bất thường yếu tố nội, vận chuyển cobalamin kém 

do tế bào ruột-hồi tràng bất thường... 

+ Bệnh ở ruột gây kém hấp thu: cắt đoạn ruột, viêm đoạn hồi tràng, lao hồi tràng 

cuối, sarcom lympho ở hồi tràng cuối... 



 
 

 
 

3. Vận chuyển vitamin B12 kém: do thiếu Transcobalamin II bẩm sinh, thiếu 

Transcolabamin II tạm thời, thiếu một phần Transcobalamin I. 

4. Rối loạn chuyển hóa vitamin B12:  

- Bẩm sinh; 

- Mắc phải: trong bệnh gan, trong nghiện rượu, suy dinh dưỡng protein, thuốc 

kết hợp kém hấp thu và/hay sử dụng vitamin B12 (như colchicin, metformin, 

neomycin). 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng:  

- Da xanh, niêm mạc nhợt, có thể có vàng da. 

- Có thể có nhiễm khuẩn do bạch cầu trung tính giảm 

- Có thể xuất huyết dưới da, niêm mạc do giảm tiểu cầu 

- Tiêu hóa: kém ăn, viêm lưỡi, viêm khóe miệng, lưỡi đỏ đau, tiêu chảy. 

- Thần kinh: rối loạn thần kinh, dấu Romberg dương tính và rung bất thường. 

Bệnh thần kinh ngoại biện có thể có dị cảm, mệt mỏi, thất điều, tâm thần phân 

liệt cũng được mô tả. Đôi khi các triệu chứng thần kinh có thể xảy ra trong khi không 

có bất thường về huyết học và mức vitamin B12 ở giới hạn dưới của bình thường. 

- Gan có thể to. Lách, hạch ngoại vi không to. 

1.2. Xét nghiệm: 

a. Xét nghiệm chẩn đoán  

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: thiếu máu tùy mức độ; giảm tiểu cầu; giảm 

bạch cầu hạt, bạch cầu hạt có nhân tăng đoạn, đôi khi có tình trạng mất bạch cầu hạt. 

- Hồng cầu lưới máu: tăng 

- Huyết đồ: số lượng hồng cầu giảm, lượng buyết sắc tố giảm, hồng cầu to (MCV 

> 100fl); số lượng bạch cầu giảm, giảm bạch cầu hạt trung tính, không có tế bào bất 

thường; số lượng tiểu cầu giảm nhẹ đến nặng tủy mức độ. 

- Tủy xương: số lượng thường tăng sinh, tăng các tế bào đầu dòng hồng cầu, gặp 

nhiều nguyên hồng cầu khổng lồ. 



 
 

 
 

- Xét nghiệm đông máu: PT, APTT, Firinogen, D- Dimer trong giới hạn bình 

thường; Nghiệm pháp rượu âm tính 

- Kháng thể kháng yếu tố nội: bệnh nhân có kháng thể kháng yếu tố nội có mức 

B12 thấp biểu hiện thiếu máu ác tính và xét nghiệm hấp thu (ví dụ test Shilling) không 

cần làm thêm. 

- Nghiệm pháp Coombs trực tiếp/ gián tiếp: có thể dương tính mức độ nhẹ. 

- Sinh hóa: Định lượng viatmin B12 huyết thanh dưới 100 ng/l, Bilirubin gián 

tiếp và LDH thường tăng do hủy các nguyên hồng cầu khổng lồ ở tủy. 

b. Xét nghiệm tìm nguyên nhân thiếu vitamin B12 

-  Nội soi dạ dày: thường có viêm teo niêm mạc dạ dày 

- Tìm bệnh ở hồi tràng bằng chụp có thuốc cản quang barium và sinh thiết. 

- Xét nghiệm kháng thể kháng Ds-DNA phát hiện bệnh tự miễn 

- Xét nghiệm sinh hóa: Urê, creatinin, GOT, GPT, GGT, protein, albumin để tìm 

nguyên nhân bệnh gan, dinh dưỡng… 

c. Xét nghiệm theo dõi điều trị 

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: 2 lần/tuần 

- Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm cho người bệnh khi 

có diễn biến bất thường hoặc khi 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 

2.1. Thiếu máu tan máu tự miễn 

- Lâm sàng: có thiếu máu, hoàng đảm, gan lách có thể to và có thể kèm theo sốt 

- Xét nghiệm: số lượng bạch cầu bình thường hoặc tăng; tiểu cầu giảm nhẹ hoặc 

bình thường; D-Dimer có thể tăng cao; Nghiệm pháp rượu dương tính, Coombs trực 

tiếp dương tính mạnh; Tủy tăng sinh mạnh dòng hồng cầu. 

2.2. Suy tủy xương 

- Lâm sàng: có thiếu máu, xuất huyết hoặc nhiễm trùng 



 
 

 
 

- Xét nghiệm: có giảm 3 dòng tế bào máu ngoại vi; hồng cầu lưới giảm; tủy 

nghèo tế bào 

2.3. Lơ xê mi cấp 

- Lâm sàng: có thiếu máu, xuất huyết hoặc nhiễm trùng; gan, lách, hạch ngoại 

vi có thể to 

- Xét nghiệm: có thể giảm 1, 2 hoặc 3 dòng tế bào máu ngoại vi; Tủy đồ tăng 

sinh tế bào blast ác tính 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Nguyên tắc điều trị: 

- Truyền khối hồng cầu trong các trường hợp thiếu máu nặng. 

- Bổ sung Vitamin B12 đường tiêm 

- Phối hợp với điều trị nguyên nhân: Cần tìm được nguyên nhân gây thiếu 

Vitamin B12 để điều trị đồng thời với điều trị thiếu máu thiếu Vitamin B12 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Truyền khối hồng cầu 

- Tùy thuộc vào lượng máu thiếu và lâm sàng của bệnh nhân mà chỉ định truyền 

1, 2 hay 3 …đơn vị máu 

2.2. Bổ sung Vitamin B12 đường tiêm 

- Điều trị: 1000 microgram vitamin B12/ ngày, tiêm bắp trong 7 ngày. 

- Điều trị duy trì: 1000 microgram vitamin B12 tháng 1 lần, tiêm bắp để hồi phục 

lượng dự trữ của cơ thể. 

 4. Tiêu chuẩn ra viện:  

- Hb >100g/l, các triệu chứng của hội chứng thiếu máu, triệu chứng tiêu hóa, 

thần kinh thuyên giảm 

- Tuy nhiên tùy theo tình trạng lâm sàng, đáp ứng điều trị của bệnh nhân và 

nguồn máu của bệnh viện mà tiêu chuẩn ra viện có thể thay đổi cho phù hợp. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG  

Thiếu máu do thiếu vitamin B12 có đáp ứng nhanh sau tiêm vitamin B12. Hồng 

cầu lưới bắt đầu tăng vào ngày thứ 3 hay 4 sau khi tiêm, tăng cao vào ngày thứ 6 và 



 
 

 
 

thứ 8, sau đó giảm dần về bình thường vào ngày thứ 20. Tủy cũng biến đổi nhanh và 

hồi phục hoàn toàn trong vòng 72 giờ. Các triệu chứng thần kinh cũng cải thiện. 

Tình trạng thiếu Vitamin B12 kéo dài: người bệnh có thể biểu hiện của tình trạng 

suy tim do thiếu máu; viêm loét miệng lưỡi dẫn đến mất vị giác làm chán ăn và càng 

làm nặng thêm tình trạng bệnh lý. 

VI. PHÒNG BỆNH  

       Bổ sung Vitamin B12 từ thực phẩm như: thịt, trứng, sữa 

       Có thể điều trị dự phòng thiếu vitamin B12 trong một số trường hợp có nguy cơ 

như đã cắt dạ dày, cắt đoạn hồi tràng. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN: 

- Bệnh nhân có hội chứng thiếu máu cần tìm nguyên nhân 

- Bệnh nhân có tình trạng viêm loét lưỡi kéo dài 

-  Bệnh nhân có các triệu chứng về thần kinh: lãnh đạm, kích thích vật vã… 

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

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH 

1 D51 Thiếu máu do thiếu vitamin B12 

2 D51.0 Thiếu máu thiếu vitamin B12 do thiếu yếu tố nội 

3 D51.1 Thiếu máu thiếu vitamin B12 do giảm hấp thu chọn lọc 

4 D51.2 Thiếu Transcolabamin II 

5 D51.3 Thiếu máu thiếu vitamin B12 khác do dinh dưỡng 

6 D51.8 Các thiếu máu thiếu vitamin B12 khác 

  7 D51.9 Thiếu máu thiếu vitamin B12 không đặc hiệu 
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Phần : PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA TRUYỀN NHIỄM 

 

NHIỄM KHUẨN HUYẾT 

( MÃ ICD 10: A41.9) 

 

I. KHÁI NIỆM 

Nhiễm khuẩn huyết là một tình trạng nhiễm trùng cấp tính nặng, do vi khuẩn lưu 

hành trong máu gây ra, biểu hiện bằng các triệu chứng toàn thân, có thể dẫn đến sốc 

nhiễm khuẩn và suy đa tạng với tỷ lệ tử vong rất cao (từ 20 - 50%) [4,( 79)] 

II. NGUYÊN NHÂN 

 Một số vi khuẩn gram âm gây nhiễm trùng huyết thường gặp 

Vi khuẩn gram âm đường ruột họ Enterobacteriacae, bao gồm Salmonella, 

Escherichia coli, Klebsiella, seratia 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 khuẩn vi khuẩn kị khí thường gặp: Clostridium perfringens và Bacteroides 

fragilis [4,( 79)][3,( 85] 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

1.1.1. 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. [4,(80)] 

1.1.2. Vị trí ổ nhiễm trùng khởi điểm 



 
 

 
 

Nhiễm trùng tiêu hóa: áp xe gan, viêm túi mật, viêm ruột, viêm đại tràng, thủng 

ruột hay các ổ áp xe khác. 

Nhiễm trùng sinh dục tiết niệu: viêm đài bể thận, áp xe thận, sỏi thận có biến 

chứng áp xe tuyến tiền liệt. 

Nhiễm trùng vùng tiểu khung: viêm phúc mạc vùng tiểu khung, áp xe buồng 

trứng vòi trứng. 

Nhiễm trùng hô hấp dưới: viêm phổi, viêm mủ màng phổi, áp xe phổi... 

Nhiễm trùng mạch máu do các đường truyền tĩnh mạch, các catheter mạch máu, 

thiết bị nhân tạo nhiễm trùng. 

Nhiễm trùng tim mạch: viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, áp xe cơ tim, áp xe cạnh 

van tim  

Các nhiễm trùng da và niêm mạc. [4,(80)] 

1.1.3. Triệu chứng rối loạn chức năng cơ quan: suy gan, suy thận... 

1.2. Cận lâm sàng 

1.2.1. Xét nghiệm chẩn đoán 

- Xét nghiệm huyết học: Tổng phân tích tế bào máu, Đông máu cơ bản 

Thường số lượng bạch cầu máu ngoại vi > 12G/l hoặc < 4G/l hoặc tỷ lệ bạch cầu 

non > 10%, giảm tiểu cầu (<100G/L), rối loạn đông máu (INR > 1,5 hoặc APTT > 

60 giây, PT giảm) [4,( 80)] 

- Cấy máu và dịch ổ nhiễm khuẩn tiên phát, ổ nhiễm khuẩn di bệnh tìm vi khuẩn 

gây bệnh 

- Xét nghiệm sinh hóa: 

           + Xét nghiệm những chỉ số cơ bản như : Ure ,Creatinin, Glucose, AST, ALT, 

BilirubinTp, BilirubinTt, Protein, Albumin, điện giải đồ, Cholesterol, Triglyxerid, 

HDl, LDL, (nếu thể trạng béo hoặc tăng huyết áp, đái tháo đường ..) khí máu, những 

chỉ số khác nếu có bệnh phối hợp kèm theo. 

+ Kết quả xét nghiệm thường giảm oxy máu động mạch: PaO2/FIO2< 300, 

creatinine tăng, tăng bilirubin máu, tăng men gan, protein phản ứng C (CRP) thường 

>150mg/l, tăng procalcitonin > 1,5ng/ml. [4,( 81)] 



 
 

 
 

- Các xét nghiệm khác đánh giá tổn thương theo vị trí nhiễm trùng khởi điểm 

như xét nghiệm dịch não tủy, xét nghiệm nước tiểu, x-q phổi, siêu âm bụng ...[4,( 

81)] 

1.2.2. Xét nghiệm theo dõi quá trình điều trị 

- Tổng phân tích tế bào máu 

- Creatinin, GOT, GPT, điện giải đồ 

- Procalcitonin 

- Cấy máu 

- XQ tim phổi, siêu âm ổ bụng nếu có tổn thương 

1.2.3. Xét nghiệm chẩn đoán biến chứng 

Các xét nghiệm khác đánh giá tổn thương cơ quan theo vị trí nhiễm trùng khởi 

điểm như xét nghiệm dịch não tủy, xét nghiệm nước tiểu, X- quang ngực, siêu âm... 

1.2.4. Xét nghiệm sàng lọc ( bệnh nhân có thể làm hoặc không ) 

- HBsAg (E ) , anti HCV (E )  , anti HIV (E ) 

- Cholesterol, Triglycerid, HDL, LDL 

- Điện tim 

2. Chẩn đoán phân biệt 

2.1. Bệnh sốt rét 

- Có yếu tố dịch tễ học: sống hay đến vùng dịch tễ sốt rét. 

- Biểu hiện lâm sàng cơn sốt rét: sốt cao, rét run vã mồ hôi, cơn xảy ra theo chu 

kỳ tùy theo chủng loại kí sinh trùng. 

- Xét nghiệm máu tìm thấy kí sinh trùng sốt rét. [1,( 116)] 

2.2. Bệnh thương hàn 

- Sốt kéo dài, rối loạn tiêu hóa, bụng trướng, gan lách to, đào ban. 

- Phản ứng Widal (+). 

- Cấy máu, cấy tủy xương, cấy phân mọc vi khuẩn thương hàn... [1,( 116)] 

2.3. Sốt do nung mủ sâu (áp xe gan, phổi, dưới cơ hoành...) 



 
 

 
 

Có khi nung mủ sâu này là hậu quả của đợt nhiễm khuẩn huyết trước. Rất khó 

phân biệt các ổ nung mủ sâu là ổ di bệnh hay chỉ là ổ áp xe đơn độc. C hẩn đoán xác 

định khi siêu âm hay chích ổ áp xe cấy mọc vi khuẩn.[1,( 116)] 

2.4. Lao toàn thể 

- Tiền sử tiếp xúc hay mắc bệnh lao trước đó. 

- Sốt, ho, khó thở, đau ngực. 

- Chụp phổi có tổn thương lao. 

 - Xét nghiệm đờm: vi khuẩn lao (+)[1,( 116)] 

3. Chẩn đoán thể lâm sàng 

3.1. Theo diễn biến bệnh 

3.1.1. Thể tối cấp 

  Biểu hiện lâm sàng là tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc nặng, chưa có ổ di 

bệnh, thường tử vong trong vòng 24- 48 giờ. 

- Sốt cao, da xanh tái, gan lách to 

 - Bạch cầu máu tang cao 

 - Cần cấy máu để chẩn đoán xác định[1,( 113)] 

3. 1.2. Thể cấp 

 - Kéo dài vài ngày 

 - Sốt cao liên tục, gan lách to 

 - Có ổ di bệnh, tử vong trong vòng từ 5-10 ngày[1,( 113)] 

3.1.3 Thể bán cấp 

 - Bệnh diễn biến kéo dài với triệu chứng nhiễm trùng mủ huyết 

 - Xuất hiện ổ di bệnh ở các cơ quan 

 - Thời kỳ hồi phục kéo dài, có thể tử vong do suy kiệt cơ thể[1,( 113)] 

3.1.4. Thể kéo dài 

 - Do thỉnh thoảng có đợt vi khuẩn vào máu gây cơn sốt cao rét run điển hình. 

Giữa các đợt cấp ấy không có triệu chứng lâm sang 

 - Thời gian dài ngắn tùy từng trường hợp, có thể kéo dài hang tháng hang năm 

 - Thường do tụ cầu[1,( 113)] 



 
 

 
 

3.1.5. Thể ở trẻ sơ sinh 

  Thường do nhiễm trùng rốn. Nổi bật là triệu chứng nhiễm trùng tiêu hóa nhiễm 

độc và phát ban hay xuất huyết. Trẻ xanh tái, mất nước, lờ đờ nhiễm độc, phát ban, 

xuất huyết, nôn nước đen, không sốt và hạ than nhiệt, không rét run , bệnh tiên lượng 

nặng.[1,( 113)] 

3.2.Thể lâm sàng theo vi khuẩn gây bệnh 

3.2.1.Do não mô cầu 

- Sốt với 2 giai đoạn:  

+ Giai đoạn đầu: vài ngày đến vài tuần, sốt thất thường 

+ Giai đoạn sau: sốt rét nặng 

- Phát ban trên da: điển hình với ban xuất huyết hoại tử hình sao 

- Xương khớp: đau khớp, sung khớp, khớp có mủ[1,( 114)] 

2.2.2.Do tụ cầu 

- Thể tối cấp: nhiễm tụ cầu ác tính ở mặt, thường có liệt dây thần kinh III, VI, có 

nhiều nốt phỏng trên da, có các ổ di bệnh ở tim phổi 

- Thể cấp:  

- Thể bán cấp: nhiều ổ di bệnh ở phổi, màng phổi, thận, cơ xương khớp… 

- Thể trường diễn: kéo dài nhiều năm[1,( 114)] 

3.2.3. Do liên cầu lợn 

Thường có viêm màng não kết hợp ban xuất huyết hoại tử trên da, có thể có sốc, 

suy đa phủ tạng, rối loạn đông máu[1,( 115)] 

3.2.4.Vi khuẩn kỵ khí: Bacillus perfingens 

Thường gặp trong nhiễm trùng sau để, nạo phá thai 

Bệnh diễn biến đột ngột 

Toàn phát có 3 dấu hiệu:  tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc , vàng da, đái huyết 

cầu tố.[1,( 115)] 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Nguyên tắc điều trị 

- Điều trị ngay khi nghĩ đến nhiễm khuẩn huyết sau khi đã cấy máu. 



 
 

 
 

- Sử dụng kháng sinh đủ liều, liều cao, đủ thời gian và nếu cần nên phối hợp 

kháng sinh . 

- Ưu tiên sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch 

- Điều chỉnh kháng sinh theo kết quả điều trị và kháng sinh đồ [4,( 80) [3,( 55)] 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Lựa chọn kháng sinh theo kinh nghiệm 

2.1.1. Chưa xác định  được ổ nhiễm khuẩn trước đó trên lâm sàng và không có 

nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện  

 Nếu có đáp ứng miễn dịch bình thường : tùy thuộc vào thông tin vi khuẩn và 

nhạy cảm kháng sinh, tùy từng cơ sở điều trị có thể lựa chọn kháng sinh sau đây: 

- Sử dụng kháng sinh phổ rộng đường tĩnh mạch sớm ngay trong giờ đầu: phối 

hợp một kháng sinh nhóm penicillin phổ rộng(piperacillin /tazobactam) hoặc 

cephalosporin thế hệ ba (ceftriaxone, cefotaxim, ceftazidim, cefoperazol...) hoặc thế 

hệ bốn (cefepime, cefpirome) phối hợp với một kháng sinh nhóm quinolon 

(ciprofloxacin, levofloxacin hoặc moxifloxacin) hoặc với một kháng sinh nhóm 

aminoglycoside (amikacine, neltimicin...)  

Nếu ghi ngờ tác nhân gây bệnh là S.aureus (tụ cầu vàng),cân nhắc sử dụng các 

kháng sinh có tác dụng chống tụ cầu như oxacillin, cloxacillin, cefazolin (tụ cầu 

kháng methicillin, MRSA) 

-  Nếu nghi ngờ tác nhân gây bệnh là vi khuẩn kỵ khí, cân nhắc phối hợp thêm 

metronidazole  

- Nếu người bệnh có giảm bạch cầu hạt, suy giảm miễn dịch số lượng bạch cầu 

hạt < 0,5 G/L 

- Phối hợp một kháng sinh nhóm carbapenem hoặc kháng sinh nhóm penicillin 

phổ rộng (piperacillin + tazobactam) với một kháng sinh nhóm quinolon 

(ciprofloxacin, levofloxacin hoặc moifloxacin) hoặc với một kháng sinh nhóm 

aminoglycoside (amikacin, neltimicin)  

- Tùy theo điều kiện của cơ sở điều trị, có thể sử dụng liệu pháp kháng sinh theo 

kinh nghiệm . 



 
 

 
 

- Nếu bệnh nhân 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 trùng bệnh viện và cân 

nhắc bổ sung thuốc kháng nấm phù hợp . [4,( 82)] [3,( 55)] 

2.1.2. 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.aerruginosa nhóm 

carbapenem (imipenem + cilastatin, doripenem, meropenem) hoặc kháng sinh nhóm 

penicillin phổ rộng như piperracillin + tazobactam với một kháng sinh nhóm quinolon 

(ciprofloxacin, levofloxacin hoặc với moxifloxacin) hoặc với một kháng sinh nhóm 

aminoglycoside (amikacin, neltimicin) hoặc với fostomycin. Chú ý cần chỉnh liều các 

kháng sinh theo đồ thanh thải creatinin  

- Nếu nghi ngờ tác nhân gây bệnh là S.aureus (tụ cầu vàng) kháng methicillin 

(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 

kháng sinh nhóm carbepenem có tác dụng chống P.aeruginosa và , hoặc kháng sinh 

nhóm penicillin phổ rộng + các chất ức chế betalactamase (piperacillin + tazobactam 

hoặc ampicillin + Sulbactam) với colimycin để tăng tác dụng hiệp đồng. [4,( 82)] [3,( 

56)] 

2.1.3. Khi xác dịnh có ổ nhiễm khuẩn khởi 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[4,( 83] [3,( 56)] 

a, Nhiễm khuẩn đường mật hay tiêu hóa. 

- Nhiễm trùng gan mật: K.pneumonia là vi khuẩn chính gây nhiễm khuẩn huyết 

và áp xe gan ở Việt Nam. Sử dụng kháng sinh nhóm cepalosporrin thế hệ 3 hoặc 4, 

hoặc carbapenem (nếu người bệnh  có nguy cơ nhiễm vi khuẩn sinh betalactamase 



 
 

 
 

phổ rộng - ESBL) phối hợp với một kháng sinh nhóm aminoglycoside (amikacin, 

neltimicin) hoặc metronidazole (khi nghi ngờ vi khuẩn kỵ khí  

- Nhiễm trùng ống tiêu hóa: sử dụng kháng sinh nhóm cepalosporin thế hệ 3 

hoặc 4 hoặc carbapenem hoặc quinolon (ciprofloxain) phối hợp với metronidazole 

(khi nghi ngờ vi khuẩn kỵ khí)[4,( 83] [3,( 56)] 

b, Nhiễm khuẩn đường hô hấp 

Nên chọn một trong các kháng sinh sau: 

+ Cephalosporin thế hệ 3 hoặc 4: Ceftriaxone hoặc Cefipim 

       + Nếu lâm sàng xấu hơn thay bằng fluoroquinolon: Levofloxacin,hoặc 

Moxifloxacin, 

Có thể dùng đơn độc hoặc kết hợp với nhau hoặc kết hợp với Amikacin 

Ưu tiên sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch.[4,( 83] [3,( 57)] 

c, Nhiễm khuẩn tim mạch 

       Nếu nghi ngờ tác nhây gây bệnh là S.aureus (tụ cầu vàng) cân nhắc sử dụng các 

kháng sinh có tác dụng chống tụ cầu như oxacillin, cloxacillin, cefazolin (đối với 

trường hợp tụ cầu nhạy methicillin, MSSA)hoặc vancomycin,teicoplanin,daptomycin 

(đối với tụ cầu kháng methicilin,MRSA) đường tĩnh mạch[4,( 83] [3,( 57)] 

d, Nhiễm khuẩn liên quan đến các dụng cụ mạch máu 

  Nếu nghi ngờ do tụ cầu vàng kháng  methicillin (MRSA) cần dùng vancomycin, 

Linezolid, teicoplanin hoặc daptomycin. Nhiễm khuẩn sinh dục ở nữ giới: dùng 

ceftriaxone tĩnh mạch 1 gam hàng ngày phối hợp với azithromycine tĩnh mạch 500mg 

hàng ngày và metronidazole 1g/ngày. Nếu nghi ngờ có liên quan đến nhiễm khuẩn 

bệnh viện dùng kháng sinh nhóm carbapenem (imipenem + cilasstatin, meropenem) 

hoặc piperacillin + tazobactam phối hợp với azithromycin và metronidazol, nếu nghi 

ngờ do vi khuẩn đa kháng thuốc phới hợp colistin[4,( 83] [3,( 57)] 

e,  Nhiễm khuẩn da 

Nếu nghi ngờ tác nhân gây bệnh là S.ureus (tụ cầu vàng), cân nhắc sử dụng các 

kháng sinh có tác dụng chống tụ cầu oxacilin, cloxacillin, cefazolin (đối với tụ cầu 

vàng nhạy methicillin, MSSA) hoặc vancomycin, teicoplanin hoặc daptomycin (đối 



 
 

 
 

với trường hợp tụ cầu kháng methicillin, MRSA). Đối những người bệnh tổn thương 

da (ví dụ do bỏng) , cần cân nhắc nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện và sử dụng các 

kháng sinh có tác dụng chống P.aeruginosa.[4,( 83] 

Vi khuẩn 

Vị trí, nguy cơ 

nhiễm khuẩn 

thường gặp 

Kháng sinh đề nghị Kháng sinh thay thế 

Vi khuẩn gram 

âm đường ruột họ   

Enterobacteriacea

e (không sinh 

ESBL) 

Nhiễm trùng khởi 

điểm tại đường tiêu 

hóa, tiết niệu 

+ Ciprofloxacin x 

400- 800mg/ngày  

+Ceftriaxone 

2g/ngày  

Các kháng sinh 

cephalosporin thế hệ 3 

và 4 khác ( cefofexim , 

cefepim) 2g/ ngày 

Các kháng sinh nhóm 

fluoroquinolon ( 

levofloxacin, 

Moxifloxaxin) 500-

750mg/ ngày 

Vi khuẩn gram 

âm đường ruột họ 

Enterobacteriacea

ce (sinh ESBL)  

Nhiễm trùng khởi 

điểm tại đường tiêu 

hóa, tiết niệu ở 

những người bệnh 

có nguy cơ nhiễm vi 

khuẩn kháng thuốc 

tại bệnh viện  

 

 

 

Ertapenem1g/ngày 

Imipenem+cisplatin500

mg, truyền tĩnh 

mạch6giờ/lần  

Meropenem500mg /lần, 

truyền TM  

8 giờ/lần 

Doripenem500mg, 

truyền tĩnh mạch 8h/lần 

Burkholderia 

pseudomallei 

Người bệnh làm 

ruộng, tiếp xúc với 

môi  trường đất  

Ceftazidim 2g/lần, 

tiêm TMC 8giờ/lần 

imipenem+cisplatin 

1g  TTM 8giờ/lần  

Meropenem500mg/lần, 

truyền TM 8 giờ/lần 

 

 

 

 

Những người có tổn 

thương da(như 

bỏng),bệnh lý hô 

hấp mạn tính 

Ceftazidim 3-6 g/ 

Ngày,chia tiêm tĩnh 

Mạch chậm mỗi  

8h/lần 

Ciprofloxacin x 400- 

1200mg/ngày 

Imipenem+cisplatin 

500mg,truyền tĩnh 



 
 

 
 

 

 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Cefepim 4g/ngày  

Chia tiêm tmc  

12 giờ/lần 

Piperacillin/ 

Tazobactam 3,375g, 

Tiêm tĩnh mạch 6h/lần 

mạch 6h/lần 

Meropenem 500mg/l 

Truyền tĩnh mạch 

8h/lần 

Staphylococcus 

aurreus(nhạy 

Methicillin) 

Người bệnh tiêm 

chích, vết thương ở 

da, nhiễm khuẩn sau 

cúm  

Oxacillin 100 - 

200mg/kg/ngày chia 

tiêm tĩnh mạch chậm 

cách 6 giờ/lần  

Vancomycin 1g 

truyền tĩnh mạch cách 

12 giờ  

Staphylococus 

aureus(kháng 

methicillin )  

Người bệnh tiêm 

chích, vết thương ở 

da, nhiễm khuẩn sau 

cúm  

Vancomycin 1g 

truyền tĩnh mạch cách 

12 giờ  

 

Daptomycin 4-6mg/ 

kg/ngày  

Streptococcus 

suis  

Người bệnh tiếp xúc 

với thực phẩm từ lợn 

không nấu chín  

Ampicillin: 2g/lần 

tiêm tĩnh mạch 6 

giờ/lần. Trẻ em 200 - 

250mg/kg/ngày  

Ceftriaxon: 2g/lần tiêm 

tĩnh mạch 12h /lần.Trẻ 

em100mg/ 

kg/ngày  

Vi khuẩn kỵ khí Vết thương sâu, áp 

xe tại vị trí kín 

không được dẫn lưu 

Penicillin 3 -  4 triệu 

đơn vị tiêm TMC 

cách4h/lần 

Metronidazole truyền 

tĩnh mạch liều tấn 

công 15mg/kg không 

quá 4 ngày, sau đó sử 

dụng liều duy trì 

7,5mg/kg cách  6h/l  

Clindamycin truyền 

tĩnh mạch 1,2 - 

2,7g/ngày chia liều cách 

6 - 12 giờ /lần  

[4,( 55)] [3,( 55,58,59)] 

2.2. Xử trí ổ nhiễm trùng 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 trùng nếu có chỉ 

định.[4,( 84, 85] [3,( 59] 

2.3. Điều trị hỗ trợ và hồi sức 

- Đề phòng và điều trị sốc nhiễm khuẩn 

- Đảm bảo hô hấp: đảm bảo thông khí, thở oxy, 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,vitamin 

- Chăm sóc vệ sinh, chống loét[4,( 85] [3,( 59] 

2.4.Theo dõi : 

Đánh giá lại những xét nghiệm bất thường và theo diễn biến người bệnh,tác dụng 

phụ của thuốc như :công thức máu,Đông máu cơ bản,chức năng gan thận,điện giải 

đồ,Cấy máu tìm vi khuẩn lại,siêu âm,x quang ... 

2.5.Tiêu chuẩn ra viện 

Theo từng căn nguyên và người bệnh cụ thể nhưng phải đảm bảo :Đủ liều kháng 

sinh theo căn nguyên,bệnh nhân tinh thần tốt,hết sốt sau 3-5 ngày ngừng kháng 

sinh,ăn ngủ được.Cấy máu lại trở về âm tính,các chức năng gan thận ,điện giải 

đồ,công thức máu ,procalcitonin trở về bình thường 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiến triển 

Ở những người bệnh có bệnh lý mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch hoặc điều trị 

không tích cực nhiễm khuẩn huyết có thể dẫn tới tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa 

tạng có tỷ lệ tử vong cao.[4,( 85] [3,( 60] 

2. Biến chứng 

2.1. Sốc nhiễm khuẩn 



 
 

 
 

Huyết áp tâm thu < 90mmHg, hoặc huyết áp tâm thu giảm > 40mmHg so với 

huyết áp nền, hoặc huyết áp trung bình < 70mmHg.[3,(54] 

2.2. Suy đa tạng 

Thường biểu hiện bằng một hay nhiều biểu hiện sau:  

- Giảm oxy máu động mạch (PaO2/FiO2< 300) 

- Thiểu niệu cấp (nước tiểu < 0,5ml/kg/giờ ít nhất trong 2 giờ, mặc dù được bù 

đủ dịch)  

- Tăng Craatinin > 0,5mg/dl hoặc 44,2μmol/l 

- Rối loạn đông máu (INR > 1,5 hoặc aPTT > 60 giây) 

- Giảm tiểu cầu (số lượng < 100.000/μl)  

- Bụng chướng (không nghe thấy tiếng nhu động ruột)  

- Tăng Bilirubin máu (bilirubin toàn phần > 4mg/ dl hoặc 70μmol/l) [3,( 54)] 

VI. DỰ PHÒNG 

- Thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, an toàn lao động,  

- Điều trị sớm các ổ nhiễm trùng bằng kháng sinh thích hợp 

- Kiểm soát và điều trị bệnh lý mạn tính: xơ gan, đái tháo đường... để hạn chế 

nguy có nhiễm khuẩn. 

- Hạn chế các thủ thuật, đảm bảo các nguyên tắc vô khuẩn, dự phòng chuẩn [2,( 

98] 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Sốt trên 3 ngày nhiệt độ ≥ 38.5 hoặc có cơn sốt cao rét run, hoặc hạ thân nhiệt 

≤ 36oC. 

- Đau vùng hạ sườn phải 

- Ho, khó thở, da tái 

- Tiểu buốt rắt, đái máu, đái mủ, đi ngoài phân lỏng nhiều lần. 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 A41.9 Nhiễn khẩn huyết  

2 A40.9 Nhiễm trùng huyết do liên cầu  

3 A41.0 Nhiễm trùng huyết do tụ cầu  

4 A41.3 Nhiễm trùng huyết do Heamophilus 

Ìnluenza 

 

5 A37.7 Nhiễm trùng huyết do listeria  

6 A41.5 Nhiễm trùng huyết do gram âm  

7 A41.4 Nhiễm trùng huyết do vi khuẩn kị khí  

 

  



 
 

 
 

 

 

SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE 

(MÃ ICD 10: A97) 

 

I. KHÁI NIỆM 

  Sốt xuất huyết dengue (SXH-D) là một bệnh truyền nhiễm gây dịch do vi rút 

dengue gây nên. Virus Dengue có 4 týp thanh là DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4. 

Bệnh lây từ người sang người qua trung gian muỗi Aedes aegypti.  

Bệnh xảy ra quanh năm, thường gia tăng vào mùa mưa. Bệnh gặp ở cả trẻ em và 

người lớn. Đặc điểm của sốt xuất huyết Dengue là sốt, xuất huyết và thoát huyết 

tương, có thể dẫn đến sốc, rối loạn đông máu, suy tạng, nếu không được chẩn đoán 

sớm và xử trí kịp thời dễ dẫn đến tử vong  [1,( 1)] 

II.NGUYÊN NHÂN 

- Vi rút Dengue  thuộc nhóm Flavivirrus,  họ Flaviviridae, loài Arborvirrus, 

Dengue hình cầu đường kính 35-50 nm, đối xứng hình khối,  chứa 1 sợi  RNA  

- Gồm có 4 týp thanh là DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4. Cấu trúc kháng 

nguyên của 4 typ vi rút này tương tự nhau và có thể cho phản ứng miễn dịch chéo 

nhau khi mắc bệnh. Tại Việt Nam trong những năm qua có sự lưu hành của cả 4 typ 

virus Dengue, tuy nhiên phổi biến hơn cả là virus Dengue typ 2 [2,( 292)] 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Dịch tễ : 

- Bệnh nhân đã đi qua vùng dịch tễ, hoặc sống trong vùng dịch tễ 

1.2. Lâm sàng : 

a, Chẩn đoán ca bệnh nhiễm Virus Dengue 

Sốt và có 2 tiêu chuẩn sau: 

- Chán ăn và buồn nôn 

- Nổi mẩn trên da 



 
 

 
 

- Đau người 

- Các dấu hiệu cảnh báo 

- Giảm bạch cầu 

- Nghiệm pháp dây thắt dương tính  [4,( 20)] 

b, Chẩn đoán Sốt xuất huyết Dengue 

- Sốt cao đột ngột, liên tục từ 2-7 ngày 

- Biểu hiện xuất huyết: thường xảy ra từ ngày thứ  2-3 trở đi 

+ Dây thắt dương tính 

+ Xuất huyết dưới da 

+ Xuất huyết niêm mạc 

+ Xuất huyết nội tạng: tiêu hóa, phổi, não 

- Gan to 

- Sốc : [4,( 21)]ng vào ngày th# 3-7 c_a benh 

2.3. Cận lâm sàng. 

2.3.1. Cận lâm sàng chẩn đoán xác định 

- Cô đặc máu do thoát huyết tương  

+ Heamatocrit tăng trên 20% 

+ Bằng chứng của thoát huyết tương: 

Protein máu giảm 

Tràn dịch màng phổi 

Tràn dịch màng bụng 

- Số lượng tiểu cầu giảm ≤ 100.000 TB/ mm3 

*Cần 2 tiêu chuẩn lâm sàng là sốt và xuất huyếtvà 2 tiêu chuẩn xétnghiệm là tiểu cầu 

hạ và Hematocrit tăng là đủđể chẩn đoán SXH Dengue[4,( 22)] 

2.3.2. Cận lâm sàng chẩn đoán biến chứng 

+ Sinh hóa máu:  

- Ure, Cre, điện giải đồ 

GOT , GPT tăng 

Protein, albumin: giảm 



 
 

 
 

+Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số 

+ Đông máu : PT giảm 

+ XQ tim phổi: có thể bình thường hoặc tràn dịch  

+ SA ổ bụng: bình thường hoặc có dịch trong ổ bụng 

2.3.3. Cận lâm sàng theo dõi điều trị 

- Tổng phân tích tế bào máu 

- Creatinin, GOT, GPT , Albumin 

- XQ tim phổi 

- SA ổ bụng 

2.3.4. Cận lâm sàng sàng lọc ( bệnh nhân có thể làm hoặc không ) 

- HBsAg , anti HCV, anti HIV  

- Cholesterol , Triglycerin, HDL, LDL  

- Điện tim 

2. Chẩn đoán phân biệt  

- Sốt phát ban do virus 

- Sốt mò. 

- Sốt rét. 

- Nhiễm khuẩn huyết do liên cầu lợn, não mô cầu, vi khuẩn gram âm, … 

- Sốc nhiễm khuẩn. 

- Các bệnh máu. 

- Bệnh lý ổ bụng cấp, …[1,( 4)] 

3. Chẩn đoán giai đoạn 

3.1. Giai đoạn sốt 

3.1.1. Lâm sàng 

- Sốt cao đột ngột, liên tục. 

- Nhức đầu, chán ăn, buồn nôn. 

- Da xung huyết. 

- Đau cơ, đau khớp, nhức hai hố mắt. 

- Nghiệm pháp dây thắt dương tính. 



 
 

 
 

- Thường có chấm xuất huyết ở dưới da, chảy máu chân răng hoặc chảy máu cam.[1,( 

1)] [3,( 147)]  

3.1.2. Cận lâm sàng. 

- Dung tích hồng cầu (Hematocrit) bình thường. 

- Số lượng tiểu cầu bình thường hoặc giảm dần (nhưng còn trên 100.000/mm3). 

- Số lượng bạch cầu thường giảm.[1,( 1)] [3,( 147)] [2,( 297)] 

3.2. Giai đoạn nguy hiểm: Thường vào ngày thứ 3-7 của bệnh 

3.2.1. Lâm sàng 

a) Người bệnh có thể còn sốt hoặc đã giảm sốt. 

b) Có thể có các biểu hiện sau: 

- Biểu hiện thoát huyết tương do tăng tính thấm thành mạch (thường kéo dài 24-

48 giờ): 

+ Tràn dịch màng phổi, mô kẽ, màng bụng, nề mi mắt, gan to, có thể đau. 

+ Nếu thoát huyết tương nhiều sẽ dẫn đến sốc với các biểu hiện vật vã, bứt rứt 

hoặc li bì, lạnh đầu chi, da lạnh ẩm, mạch nhanh nhỏ, huyết áp kẹt (hiệu số huyết áp 

tối đa và tối thiểu ≤ 20 mmHg), tụt huyết áp hoặc không đo được huyết áp, tiểu ít. 

- Xuất huyết: 

+ Xuất huyết dưới da: Nốt xuất huyết rải rác hoặc chấm xuất huyết thường ở 

mặt trước hai cẳng chân và mặt trong hai cánh tay, bụng, đùi, mạng sườn hoặc mảng 

bầm tím. 

+ Xuất huyết ở niêm mạc: Chảy máu mũi, lợi, tiểu ra máu. Kinh nguyệt kéo 

dài hoặc xuất hiện kinh sớm hơn kỳ hạn. 

+ Xuất huyết nội tạng như tiêu hóa, phổi, não là biểu hiện nặng. 

c) Một số trường hợp nặng: có thể có biểu hiện suy tạng như viêm gan nặng, viêm 

não, viêm cơ tim. Những biểu hiện nặng này có thể xảy ra ở một số người bệnh không 

có dấu hiệu thoát huyết tương rõ hoặc không sốc.[3,( 148)] 

3.2.2. Cận lâm sàng 

- Hematocrit tăng so với giá trị ban đầu của người bệnh hoặc so với giá trị trung 

bình của dân số ở cùng lứa tuổi. 



 
 

 
 

- Số lượng tiểu cầu giảm dưới 100.000/mm3 (<100 G/L). 

- Enzym AST, ALT thường tăng. 

- Trong trường hợp nặng có thể có rối loạn đông máu. 

- Siêu âm hoặc xquang có thể phát hiện tràn dịch màng bụng, màng phổi. [3,( 

148)] 

3.3. Giai đoạn hồi phục 

3.3.1. Lâm sàng 

Sau 24-48 giờ của giai đoạn nguy hiểm, có hiện tượng tái hấp thu dần dịch từ mô 

kẽ vào bên trong lòng mạch. Giai đoạn này kéo dài 48-72 giờ. 

- Người bệnh hết sốt, toàn trạng tốt lên, thèm ăn, huyết động ổn định và tiểu 

nhiều. 

- Có thể có nhịp tim chậm và thay đổi về điện tâm đồ. 

- Trong giai đoạn này, nếu truyền dịch quá mức có thể gây ra phù phổi hoặc suy 

tim. [3,( 148)] 

3.3.2. Cận lâm sàng 

- Hematocrit trở về bình thường hoặc có thể thấp hơn do hiện tượng pha loãng 

máu khi dịch được tái hấp thu trở lại. 

- Số lượng bạch cầu máu thường tăng lên sớm sau giai đoạn hạ sốt. 

- Số lượng tiểu cầu dần trở về bình thường, muộn hơn so với số lượng bạch cầu. 

[3,( 148)] 

4. Chẩn đoán mức độ 

 Bệnh sốt xuất huyết Dengue được chia làm 3 mức độ (Theo Tổ chức Y tế Thế 

giới năm 2009): 

- Sốt xuất huyết Dengue. 

- Sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo. 

- Sốt xuất huyết Dengue nặng. 

4.1. Sốt xuất huyết Dengue 

a) Lâm sàng 

Sốt cao đột ngột, liên tục từ 2-7 ngày và có ít nhất 2 trong các dấu hiệu sau: 



 
 

 
 

- Biểu hiện xuất huyết có thể như nghiệm pháp dây thắt dương tính, chấm 

xuấthuyết ở dưới da, chảy máu chân răng hoặc chảy máu cam. 

- Nhức đầu, chán ăn, buồn nôn. 

- Da xung huyết, phát ban. 

- Đau cơ, đau khớp, nhức hai hố mắt.[3,( 149)] [2,( 253)] 

b) Cận lâm sàng 

- Hematocrit bình thường (không có biểu hiện cô đặc máu) hoặc tăng. 

- Số lượng tiểu cầu bình thường hoặc hơi giảm. 

- Số lượng bạch cầu thường giảm.[3,( 149)] [2,( 253)] 

4.2. Sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo. 

a, Lâm sàng:  

Bao gồm các triệu chứng lâm sàng của sốt xuất huyết Dengue, kèm theo các dấu 

hiệu cảnh báo sau: 

- Vật vã, lừ đừ, li bì. 

- Đau bụng vùng gan hoặc ấn đau vùng gan. 

- Gan to > 2 cm. 

- Nôn - nhiều. 

- Xuất huyết niêm mạc. 

- Tiểu ít.[3,( 149,150)] [2,( 253)] 

b, Cận lâm sàng: 

+ Hematocrit tăng cao. 

+ Tiểu cầu giảm nhanh chóng. 

Nếu người bệnh có những dấu hiệu cảnh báo trên phải theo dõi sát mạch, 

huyết áp, số lượng nước tiểu, làm xét nghiệm hematocrit, tiểu cầu và có chỉ định 

truyền dịch kịp thời.[3,( 150)] [2,( 253)] 

4.3. Sốt xuất huyết Dengue nặng 

Khi người bệnh có một trong các biểu hiện sau: 

- Thoát huyết tương nặng dẫn đến sốc giảm thể tích (Sốc sốt xuất huyết Dengue), 

ứ dịch ở khoang màng phổi và ổ bụng nhiều. 



 
 

 
 

- Xuất huyết nặng. 

- Suy tạng.[3,( 150)] [2,( 254)] 

a) Sốc sốt xuất huyết Dengue 

- Suy tuần hoàn cấp, thưởng xảy ra vào ngày thứ 3-7 của bệnh, biểu hiện bởi các 

triệu chứng như vật vã; bứt rứt hoặc li bì; lạnh đầu chi, da lạnh ẩm; mạch nhanh nhỏ, 

huyết áp kẹt (hiệu số huyết áp tối đa và tối thiểu ≤ 20 mmHg) hoặc tụt huyết áp hoặc 

không đo được huyết áp; tiểu ít. 

- Sốc sốt xuất huyết Dengue được chia ra 2 mức độ để điều trị bù dịch: 

+ Sốc sốt xuất huyết Dengue: Có dấu hiệu suy tuần hoàn, mạch nhanh nhỏ, 

huyết áp kẹt hoặc tụt, kèm theo các triệu chứng như da lạnh, ẩm, bứt rứt hoặc vật vã 

li bì. 

+ Sốc sốt xuất huyết Dengue có sốc  nặng, mạch nhỏ khó bắt, huyết áp không 

đo được. 

- Chú ý: Trong quá trình diễn biến, bệnh có thể chuyển từ mức độ nhẹ sang mức 

độ nặng, vì vậy khi thăm khám cần phân độ lâm sàng để tiên lượng bệnh và có kế 

hoạch xử trí thích hợp.[3,( 150)] [2,( 254)] 

b) Xuất huyết nặng 

- Chảy máu cam nặng (cần nhét gạc vách mũi), rong kinh nặng, xuất huyết trong 

cơ và phần mềm, xuất huyết đường tiêu hóa và nội tạng, thường kèm theo tình trạng 

sốc nặng, giảm tiểu cầu, thiếu oxy mô và toan chuyển hóa có thể dẫn đến suy đa phủ 

tạng và đông máu nội mạch nặng. 

- Xuất huyết nặng cũng có thể xảy ra ở người bệnh dùng các thuốc kháng viêm 

như acetylsalicylic acid (aspirin), ibuprofen hoặc dùng corticoid, tiền sử loét dạ dày, 

tá tràng, viêm gan mạn.[3,( 150)] 

c) Suy tạng nặng 

- Suy gan cấp, men gan AST, ALT ≥ 1000 U/L. 

- Suy thận cấp. 

- Rối loạn tri giác (Sốt xuất huyết thể não). 

- Viêm cơ tim, suy tim, hoặc suy có quan chức năng khác [2,( 254)] 



 
 

 
 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Nguyên tắc 

- Chủ yếu là điều trị triệu chứng 

- Phát hiện các dấu hiệu cảnh báo để xử trí kịp thời 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Điều trị sốt xuất huyết Dengue 

Phần lớn các trường hợp đều được điều trị ngoại trú và theo dõi tại y tế cơ sở 

Chủ yếu là điều trị triệu chứng và phải theo dõi chặt chẽ phát hiện sớm sốc xảy 

ra để xử trí kịp thời. [3,( 151)][1,( 4)] 

2.1.1. Điều trị triệu chứng 

- Nếu sốt cao ≥ 390C, cho thuốc hạ nhiệt, nới lỏng quần áo và lau mát bằng nước 

ấm. 

- Thuốc hạ nhiệt chỉ được dùng là paracetamol đơn chất, liều dùng từ 10 - 15 

mg/kg cân nặng/lần, cách nhau mỗi 4-6 giờ. 

- Chú ý: 

+ Tổng liều paracetamol không quá 60mg/kg cân nặng/24h. 

+ Không dùng aspirin (acetyl salicylic acid), analgin, ibuprofen để điều trị vì 

có thể gây xuất huyết, toan máu. [3,( 152)] 

2.1.2. Bù dịch sớm bằng đường uống 

Khuyến khích người bệnh uống nhiều nước oresol hoặc nước sôi để nguội, nước 

trái cây (nước dừa, cam, chanh, …) hoặc nước cháo loãng với muối.[3,( 152)] [1,( 4)]   

2.2. Điều trị Sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo 

Người bệnh được cho nhập viện điều trị. 

- Chỉ định truyền dịch: 

+ Nên xem xét truyền dịch nếu người bệnh không uống được, nôn nhiều, có 

dấu hiệu mất nước, lừ đừ, hematocrit tăng cao; mặc dù huyết áp vẫn ổn định. 

+ Dịch truyền bao gồm: Ringer lactat, NaCl 0,9%. 

    Phụ lục 6: Sơ đồ truyền dịch trong sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh 

báo. 



 
 

 
 

- Chú ý:  

+ Ở người bệnh ≥ 15 tuổi có thể xem xét ngưng dịch truyền khi hết nôn, ăn 

uống được. 

+ Sốt xuất huyết Dengue trên cơ địa đặc biệt như phụ nữ mang thai, trẻ nhũ 

nhi, người béo phì, người cao tuổi; có các bệnh lý kèm theo như đái tháo đường, viêm 

phổi, hen phế quản, bệnh tim, bệnh gan, bệnh thận, …; người sống một mình hoặc 

nhà ở xa cơ sở y tế nên xem xét cho nhập viện theo dõi điều trị. [3,( 152)] 

2.3. Điều trị sốt xuất huyết Dengue nặng  

Người bệnh phải được nhập viện điều trị cấp cứu  

2.3.1. Điều trị sốc sốt xuất huyết Dengue 

a) Sốc sốt xuất huyết Dengue: 

- Cần chuẩn bị các dịch truyền sau 

+ Ringer lactat. 

+ Dung dịch mặn đẳng trương (NaCl 0,9%) 

+ Dung dịch cao phân tử (dextran 40 hoặc 70, hydroxyethyl starch (HES)). 

- Cách thức truyền 

+ Phải thay thế nhanh chóng lượng huyết thanh mất đi bằng Ringer lactat 

hoặc dung dịch NaCl 0,9%, truyền tĩnh mạch nhanh với tốc độ 15-20 ml/kg cân 

nặng/giờ. 

+ Đánh giá lại tình trạng người bệnh sau 1 giờ; truyền sau 2 giờ phải kiểm tra 

lại hematocrit: 

(α) Nếu sau 1 giờ người bệnh ra khỏi tình trạng sốc, huyết áp hết kẹt, mạch 

quay rõ và trở về bình thường, chân tay ấm, nước tiểu nhiều hơn, thì giảm tốc độ 

truyền xuống 10 ml/kg cân nặng/giờ, truyền trong 1-2 giờ; sau đó giảm dần tốc độ 

truyền xuống 7,5ml/kg cân nặng/giờ, truyền 1-2 giờ; đến 5ml/kg cân nặng/giờ, truyền 

4-5 giờ; và 3 ml/kg cân nặng/giờ, truyền 4-6 giờ tùy theo đáp ứng lâm sàng và 

hematocrit. 

(β) Nếu sau 1 giờ truyền dịch mà tình trạng sốc không cải thiện (mạch 

nhanh, huyết áp hạ hay kẹt, tiểu vẫn ít) thì phải thay thế dịch truyền bằng dung dịch 



 
 

 
 

cao phân tử. Truyền với tốc độ 15-20 ml/kg cân nặng/giờ, truyền trong 1 giờ. Sau đó 

đánh giá lại: 

• Nếu sốc cải thiện, hematocrit giảm, thì giảm tốc độ truyền cao phân tử 

xuống 10 ml/kg cân nặng/giờ, truyền trong 1-2 giờ. Sau đó nếu sốc tiếp tục cải thiện 

và hematocrit giảm, thì giảm tốc độ truyền cao phân tử xuống 7,5 ml/kg cân nặng/giờ, 

rồi đến 5 ml/kg cân nặng/giờ, truyền trong 2-3 giờ. 

Theo dõi tình trạng người bệnh, nếu ổn định thì chuyển truyền tĩnh mạch dung 

dịch điện giải (xem chi tiết trong phụ lục 2). 

• Nếu sốc vẫn chưa cải thiện, thì đo áp lực tĩnh mạch trung ương (CVP) 

để quyết định cách thức xử trí. 

Nếu sốc vẫn chưa cải thiện mà hematocrit giảm xuống nhanh (mặc dù còn trên 

35%) thì cần phải thăm khám để phát hiện xuất huyết nội tạng và xem xét chỉ định 

truyền máu. Tốc độ truyền máu 10 ml/kg cân nặng/1 giờ. 

Chú ý: Tất cả sự thay đổi tốc độ truyền phải dựa vào mạch, huyết áp, lượng bài 

tiết nước tiểu, tình trạng tim phổi, hematocrit một hoặc hai giờ một lần và CVP.[3,( 

152,153)] [1,( 8,9)] 

b) Sốc sốt xuất huyết Dengue nặng 

Trường hợp người bệnh vào viện trong tình trạng sốc nặng (mạch quay không 

bắt được, huyết áp không đo được (HA=0)) thì phải xử trí rất khẩn trương. 

- Để người bệnh nằm đầu thấp. 

- Thở oxy. 

- Truyền dịch: 

+ Đối với người bệnh dưới 15 tuổi: Lúc đầu dùng bơm tiêm to bơm trực tiếp vào 

tĩnh mạch Ringer lactat hoặc dung dịch mặn đẳng trương với tốc độ 20 ml/kg cân 

nặng trong vòng 15 phút. Sau đó đánh giá lại người bệnh, có 3 khả năng xảy ra: 

• Nếu mạch rõ, huyết áp hết kẹt, cho dung dịch cao phân tử 10 ml/kg cân nặng/giờ 

và xử trí tiếp theo như sốt xuất huyết Dengue còn bù. 

• Nếu mạch nhanh, huyết áp còn kẹt hoặc huyết áp hạ: Truyền dung dịch cao 

phân tử 15-20 ml/kg cân nặng/giờ, sau đó xử trí theo điểm (β) ở trên. 



 
 

 
 

• Nếu mạch, huyết áp vẫn không đo được: Bơm tĩnh mạch trực tiếp dung dịch 

cao phân tử 20 ml/kg cân nặng/15 phút. Nên đo CVP để có phương hướng xử trí. Nếu 

đo được huyết áp và mạch rõ, thì truyền dung dịch cao phân tử 15-20 ml/kg cân 

nặng/giờ, sau đó xử trí theo điểm (β) ở trên. 

* Những lưu ý khi truyền dịch 

- Ngừng truyền dịch tĩnh mạch khi huyết áp và mạch trở về bình thường, tiểu 

nhiều. Nói chung không cần thiết bù dịch nữa sau khi hết sốc 24 giờ. 

- Cần chú ý đến sự tái hấp thu huyết tương từ ngoài lòng mạch trở lại lòng 

mạch(biểu hiện bằng huyết áp, mạch bình thường và hematocrit giảm). Cần theo dõi 

triệu chứng phù phổi cấp nếu còn tiếp tục truyền dịch. Khi có hiện tượng bù dịch quá 

tải gây suy tim hoặc phù phổi cấp cần phải dùng thuốc lợi tiểu như furosemid 0,5-1 

mg/kg cân nặng/1 lần dùng (tĩnh mạch). Trong trường hợp sau khi sốc hồi phục mà 

huyết áp kẹt nhưng chi ấm mạch chậm, rõ, tiểu nhiều thì không truyền dịch, nhưng 

vẫn lưu kim tĩnh mạch, theo dõi tại phòng cấp cứu. 

- Đối với người bệnh đến trong tình trạng sốc, đã được chống sốc từ tuyến trước 

thì điều trị như một trường hợp không cải thiện (tái sốc). Cần lưu ý đến số lượng dịch 

đã được truyền từ tuyến trước để tính toán lượng dịch sắp đưa vào. 

- Nếu người bệnh người lớn có biểu hiện tái sốc, chỉ dùng cao phân tử không quá 

1.000 ml đối với Dextran 40 và không quá 500 ml đối với Dextran 70. Nếu diễn biến 

không thuận lợi, nên tiến hành: 

+ Đo CVP để bù dịch theo CVP hoặc dùng vận mạch nếu CVP cao. 

+ Theo dõi sát mạch, huyết áp, nhịp thở, da, niêm mạc, tìm xuất huyết nội để chỉ 

định truyền máu kịp thời. 

+ Thận trọng khi tiến hành thủ thuật tại các vị trí khó cầm máu như tĩnh mạch 

cổ, tĩnh mạch dưới đòn. 

- Nếu huyết áp kẹt, nhất là sau một thời gian đã trở lại bình thường cần phân biệt 

các nguyên nhân sau: 

+ Hạ đường huyết 

+ Tái sốc do không bù đắp đủ lượng dịch tiếp tục thoát mạch. 



 
 

 
 

+ Xuất huyết nội. 

+ Quá tải do truyền dịch hoặc do tái hấp thu. 

- Khi điều trị sốc, cần phải chú ý đến điều chỉnh rối loạn điện giải và thăng bằng 

kiềm toan: Hạ natri máu thường xảy ra ở hầu hết các trường hợp sốc nặng kéo dài và 

đôi khi có toan chuyển hóa. Do đó cần phải xác định mức độ rối loạn điện giải và nếu 

có điều kiện thì đo các khí trong máu ở người bệnh sốc nặng và người bệnh sốc không 

đáp ứng nhanh chóng với điều trị.[3,( 153-155)] [1,( 10-12)] 

2.3.2. Điều trị xuất huyết nặng 

- Nhịn ăn uống 

- Tránh đặt sonde dại dày, trừ trường hợp xuất huyết tiêu hóa ồ ạt 

- Vitamin K1 tĩnh mạch, liều 1mg/kg/ ngày, tối đa 20 mg/ ngày 

- PPI tĩnh mạch 

- Truyền máu và các chế phẩm máu[1,(13)] 

a) Truyền máu và các chế phẩm máu 

- Khi người bệnh có sốc cần phải tiến hành xác định nhóm máu để truyền máu 

khi cần. 

- Truyền khối hồng cầu hoặc máu toàn phần: 

+ Sau khi đã bù đủ dịch nhưng sốc không cải thiện, hematocrit giảm xuống nhanh 

(mặc dù còn trên 35%). 

+ Xuất huyết nặng [3,( 155)] [1,( 13,14)] 

b) Truyền tiểu cầu 

- Khi số lượng tiểu cầu xuống nhanh dưới 50.000/mm3 kèm theo xuất huyết nặng. 

- Nếu số lượng tiểu cầu dưới 5.000/mm3 mặc dù chưa có xuất huyết có thể truyền 

tiểu cầu tùy từng trường hợp cụ thể. [3,( 155)] [1,( 13,14)] 

c) Truyền plasma tươi, tủa lạnh 

 Xem xét truyền khi người bệnh có rối loạn đông máu dẫn đến xuất huyết nặng. 

[3,( 155)] [1,( 13,14)] 

2.3.3. Điều trị suy tạng nặng 

a) Tổn thương gan, suy gan cấp  



 
 

 
 

- Hỗ trợ hô hấp: Thở oxy nếu thất bại thở NCPAP, xem xét đặt nội khí quản thở 

máy sớm nếu người bệnh có sốc kéo dài. 

- Hỗ trợ tuần hoàn: 

+ Nếu có sốc: chống sốc bằng NaCl 9% hoặc dung dịch cao phân tử, không dùng 

Lactat Ringer. 

+ Nếu không sốc: bù dịch điện giải theo nhu cầu hoặc 2/3 nhu cầu khi người 

bệnh có rối loạn tri giác. 

- Kiểm soát hạ đường huyết: Giữ đường huyết 80-120mg%, tiêm tĩnh mạch chậm 

1-2ml/kg glucose 30% và duy trì glucose 10-12,5% khi truyền qua tĩnh mạch ngoại 

biên hoặc glucose 15-30% qua tĩnh mạch trung ương (lưu ý dung dịch có pha điện 

giải). 

- Điều chỉnh điện giải: 

+ Hạ natri máu: 

Natri máu < 120 mmol/L kèm rối loạn tri giác: bù NaCl 3% 6-10 ml/kg truyền 

tĩnh mạch trong 1 giờ. 

Natri máu từ 120-125 mmol/L không hoặc kèm rối loạn tri giác: bù NaCl 3%/6-

10ml/kg truyền tĩnh mạch trong 2-3 giờ. 

+ Hạ kali máu: bù đường tĩnh mạch qua dịch pha hoặc đường uống. 

- Điều chỉnh rối loạn thăng bằng toan kiềm: Toan chuyển hóa: bù bicarbonate 1-

2mEq/kg tiêm mạch chậm (TMC). 

- Điều chỉnh rối loạn đông máu/xuất huyết tiêu hóa (XHTH): 

+ Huyết tương tươi đông lạnh 10-5 ml/kg: XHTH + rối loạn đông máu. 

+ Kết tủa lạnh 1 đv/6kg: XHTH + fibrinogen < 1g/L. 

+ Tiểu cầu đậm đặc: XHTH + số lượng tiểu cầu < 50000/mm3. 

+ Vitamin K1: 1mg/kg/ngày (tối đa 10mg) TMC x 3 ngày. 

- Điều trị/phòng ngừa XHTH: Ranitidine 2mg/kg x 3 lần/ngày hoặc omeprazole 

1 mg/kg x 1-2 lần/ngày. 

- Rối loạn tri giác/co giật: 

+ Chống phù não: mannitol 20% 2,5ml/kg/30 phút x 3-4 lần/ngày. 



 
 

 
 

+ Chống co giật: diazepam 0,2-0,3 mg/kg TMC hoặc midazolam 0,1 - 0,2mg/kg 

TMC. Chống chỉ định: phenobarbital. 

+ Giảm amoniac máu: Thụt tháo bằng nước muối sinh lý ấm, lactulose, 

metronidazol, neomycin (gavage). 

- Kháng sinh toàn thân phổ rộng. Tránh dùng các kháng sinh chuyển hóa qua gan 

chẳng hạn như pefloxacine, ceftraxone. 

- Không dùng paracetamol liều cao vì gây độc tính cho gan. 

- Lưu ý: điều trị hỗ trợ tổn thương gan cần lưu ý chống sốc tích cực nếu có, hô 

hấp hỗ trợ sớm nếu sốc không cải thiện, theo dõi điện giải đồ, đường huyết nhanh, 

khí máu động mạch, amoniac máu, lactat máu, đông máu toàn bộ mỗi 4-6 giờ để điều 

chỉnh kịp thời các bất thường nếu có.[3,( 155,156)] [1,( 15,16)] 

b) Suy thận cấp 

Điều trị bảo tồn và chạy thận nhân tạo khi có chỉ định và huyết động ổn định. 

Lọc máu liên tục nếu có biểu hiện suy đa tạng đi kèm hoặc suy thận cấp huyết động 

không ổn định. Chỉ định chạy thận nhân tạo trong sốt xuất huyết suy thận cấp. 

- Rối loạn điện giải kiềm toan mà không đáp ứng điều trị nội khoa. 

+ Tăng kali máu nặng > 7mEq/L. 

+ Rối loạn Natri máu nặng đang tiến triển ([Na] > 160 hay < 115 mmol/L). 

+ Toan hóa máu nặng không cải thiện với bù Bicarbonate (pH < 7,1). 

- Hội chứng urê huyết cao: Rối loạn tri giác, nôn, xuất huyết tiêu hóa, Urê máu 

> 200 mg% và hoặc creatinine trẻ nhỏ > 1,5 mg% và trẻ lớn > 2mg%.[3,( 156,157)] 

[1,( 16)] 

2.3.4. Quá tải dịch không đáp ứng điều trị nội khoa 

- Suy tim ứ huyết, cao huyết áp. 

- Phù phổi cấp. 

- Chỉ định lọc máu liên tục trong sốt xuất huyết: Khi có hội chứng suy đa tạng 

kèm suy thận cấp hoặc suy thận cấp huyết động không ổn định.[3,( 157)]  

2.3.5. Sốt xuất huyết Dengue thể não, rối loạn tri giác, co giật 



 
 

 
 

- Hỗ trợ hô hấp: thở oxy, nếu thất bại CPAP áp lực thấp 4-6cmH2O, nếu thất bại 

thở máy. 

- Bảo đảm tuần hoàn: Nếu có sốc thì điều trị theo phác đồ chống sốc và dựa vào 

CVP. 

- Chống co giật. 

- Chống phù não. 

- Hạ sốt. 

- Hỗ trợ gan nếu có tổn thương. 

- Điều chỉnh rối loạn nước điện giải, kiềm toan. 

- Bảo đảm chăm sóc và dinh dưỡng. 

- Phục hồi chức năng sớm.[3,( 157)]  

2.3.6. Viêm cơ tim, suy tim 

 Vận mạch dopamine, dobutamine, đo CVP để đánh giá thể tích tuần hoàn. 

2.4. Thở oxy:  

Tất cả các người bệnh có sốc cần thở oxy gọng kính. [3,( 157)]  

2.5. Sử dụng các thuốc vận mạch. 

- Khi sốt kéo dài, cần phải đo CVP để quyết định thái độ xử trí. 

- Nếu đã truyền dịch đầy đủ mà huyết áp vẫn chưa lên và áp lực tĩnh mạch trung 

ương đã trên 10 cm nước thì truyền tĩnh mạch. 

+ Dopamin, liều lượng 5-10 mcg/kg cân nặng/phút. 

+ Nếu đã dùng dopamin liều 10 mcg/kg cân nặng/phút mà huyết áp vẫn chưa lên 

thì nên phối hợp dobutamin 5-10 mcg/kg cân nặng/phút.[3,( 157)]  

2.6. Các biện pháp điều trị khác 

- Khi có tràn dịch màng bụng, màng phổi gây khó thở, SpO2 giảm xuống dưới 

92%, nên cho người bệnh thở NCPAP trước. Nếu không cải thiện mới xem xét chỉ 

định chọc hút để giảm bớt dịch màng bụng, màng phổi. 

- Nuôi dưỡng người bệnh sốt xuất huyết Dengue [3,( 157)]  

2.7. Chăm sóc và theo dõi người bệnh sốc 

- Giữ ấm. 



 
 

 
 

- Khi đang có sốc cần theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở từ 15-30 phút 1 lần. 

- Đo hematocrit cứ 1-2 giờ 1 lần, trong 6 giờ đầu của sốc. Sau đó 4 giờ 1 lần cho 

đến khi sốc ổn định. 

- Ghi lượng nước xuất và nhập trong 24 giờ. 

- Đo lượng nước tiểu. 

- Theo dõi tình trạng thoát dịch vào màng bụng, màng phổi, màng tim.[3,( 158)] 

[1,( 28)] 

2.8. Tiêu chuẩn cho người bệnh xuất viện 

- Hết sốt 2 ngày, tỉnh táo. 

- Mạch, huyết áp bình thường. 

- Không xuất huyết tiến triển 

- Không tràn dịch màng bụng, màng phổi 

- Số lượng tiểu cầu > 50.000/mm3.  

- AST, ALT < 400 U/L [1,( 22)] 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Bệnh sốt xuất huyết Denngue : thường khỏi trong vòng 7-10 ngày 

- Bệnh sốt xuất huyết Denngue cảnh báo , nặng : biến chứng nguy hiểm là sốc 

do giảm thể tích máu lưu hành hoặc xuất huyết do giảm tiểu cầu đặc biệt là xuất huyết 

não, xuất huyết nội tạng, nguy cơ gây tử vong rất cao 

- Bệnh sốt xuất huyết có thể chuyển từ mức độ nhẹ sang mức độ  nặng. 

VI. PHÒNG  BỆNH  

- Thực hiện công tác giám sát, phòng chống sốt xuất huyết Dengue theo quy định 

của Bộ Y tế. 

- Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh. 

- Biện pháp phòng bệnh chủ yếu là kiểm soát côn trùng trung gian truyền bệnh 

như tránh muỗi đốt, diệt bọ gậy (loăng quăng), diệt muỗi trưởng thành, vệ sinh môi 

trường loại bỏ ổ chứa nước đọng.[3,( 158)] [1,( 22)] [2,( 259)]  

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Bệnh nhân có các yếu tố dịch tễ và có một trong các triệu chứng sau: 



 
 

 
 

Bệnh ngày thứ 3 sốt ≥ 38oC 

Vật vã, lừ đừ, li bì. 

 Đau bụng vùng gan hoặc ấn đau vùng gan. 

Gan to > 2 cm. 

Nôn - nhiều. 

Xuất huyết da, niêm mạc. 

Tiểu ít, đái máu 

Xét nghiệm: tiểu cầu giảm ≤ 100G/L 
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Phụ lục 1 

Các giai đoạn lâm sàng của sốt xuất huyết dengue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Phụ lục 2 

CÁC MỨC ĐỘ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

PHỤ LỤC 3 

SƠ ĐỒ PHÂN NHÓM ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT 

DENGUE 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

PHỤ LỤC 5 

SƠ ĐỒ XỬ TRÍ SXHD CÓ DẤU HIỆU CẢNH BÁO Ở NGƯỜI LỚN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

 

 



 
 

 
 

 

PHỤ LỤC 6 

SƠ ÐỒ TRUYỀN DỊCH TRỌNG SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE 

Ở NGƯỜI LỚN 

(Ban hành kèm theo Quyết ðịnh số 3705/QÐ-BYT ngày 22 tháng 8 nãm 2019 của Bộ 

trýởng Bộ Y tế) 

  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 A97 Sốt xuất huyết  

2 A97.0 Sốt xuất huyết không có dấu hiệu cảnh báo  

3 A97.2 Sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo  

4 A97.2 Sốt xuất huyết nặng  

 

 

  



 
 

 
 

 

BỆNH THỦY ĐẬU 

(MÃ ICD 10: B 01) 

 

I. KHÁI NIÊM 

Thủy đậu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Herpes zoster gây nên, lây 

từ người sang người qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc gần. Thủy đậu xảy ra chủ yếu ở 

trẻ em, biểu hiện bằng sốt và phát ban dạng nốt phỏng, thường diễn biến lành tính. Ở 

người có suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, thủy đậu có thể tiến 

triển nặng dẫn đến các biến chứng nội tạng như viêm phổi, viêm cơ tim và có thể dẫn 

tới tử vong.  

Thủy đậu là bệnh dễ lây truyền; tỷ lệ lây nhiễm lên đến 90% ở những người chưa 

có miễn dịch. Bệnh thường xuất hiện thành dịch ở trẻ em lứa tuổi đi học.[3,( 108)] 

[1,( 22)] 

II. NGUYÊN NHÂN  

-VZV là thành viên của họ Herpeviridae. Có cấu trúc 20 mặt đối xứng, kích 

thước 150- 200nm,lớp vỏ chứa  lớp lipid và glycoprotein mang 2 chuỗi DNA. Vi rút 

dễ nuôi cấy ở môi trường canh tế bào. [2,( 329)] [3,( 108)] 

- Virus  thủy đậu lây theo đường hô hấp 

- Nguồn lây lớn nhất là người bị bệnh thủy đậu, người bệnh có khả năng lây cho 

người khác khoảng 48h trước khi xuất hiện ban, trong giai đoạn phát ban (thường kéo 

dài 4-5 ngày), và cho đến khi bong vảy [3,( 108)] [1,( 22)] 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1 Lâm sàng 

- Giai đoạn ủ bệnh dao động từ 10 đến 21 ngày, thường 14-17 ngày. 

- Giai đoạn tiền triệu thường kéo dài 1-2 ngày trước khi xuất hiện ban. Người 

bệnh mệt mỏi, sốt từ 37,8°-39,4°C kéo dài 3 đến 5 ngày. 



 
 

 
 

-Ban trên da xuất hiện đầu tiên trên mặt và thân, nhanh chóng lan ra tất cả các 

vùng khác trên cơ thể. 

- Ban lúc đầu có dạng dát sẩn, tiến triển đến phỏng nước trong ṿng vài giờ đến 

một vài ngày; phần lớn các nốt phỏng có kích thước nhỏ 5-10 mm, có vùng viền đỏ 

xung quanh. Các tổn thương da có dạng tṛn hoặc bầu dục; vùng giữa vết phỏng dần 

trở nên lơm khi quá tŕnh thoái triển của tổn thương bắt đầu. 

-Các nốt phỏng ban đầu có dịch trong, dạng giọt sương, sau đó dịch trở nên đục; 

nốt phỏng bị vỡ hoặc thoái triển, đóng vảy; vảy rụng sau 1 đến 2 tuần, để lại một sẹo 

lơm nông. 

-Ban xuất hiện từng đợt liên tiếp trong 2-4 ngày; trên mỗi vùng da có thể có mặt 

tất cả các giai đoạn của ban, dát sẩn, phỏng nước và vảy. 

-Tổn thương thủy đậu có thể gặp cả ở niêm mạc hầu họng và/hoặc âm đạo. 

- Số lượng và mức độ nặng của ban rất khác biệt giữa các người bệnh. Trẻ nhỏ 

thường có ít ban hơn so với trẻ lớn hơn; các ca bệnh thứ cấp và tam cấp trong gia đ́nh 

thường có số lượng ban nhiều hơn.  

Người suy giảm miễn dịch, cả trẻ em và người lớn, nhất là người bệnh ung 

thưmáu, thường có nhiều tổn thương hơn, có xuất huyết ở nền nốt phỏng, tổn thương 

lâuliền hơn so với người không suy giảm miễn dịch. Người suy giảm miễn dịch cũng 

có nguy cơ cao hơn bị các biến chứng nội tạng (xuất hiện ở 30-50% số ca bệnh); tỷ lệ 

tử vong có thể lên tới 15% khi không có điều trị kháng virus.[3,( 108,109)] [1,( 22,23)] 

1.2. Cận lâm sàng 

1.2.1.Xét nghiệm chẩn đoán xác định 

- Công thức máu: bạch cầu b́nh thường, có thể giảm như trong các bệnh nhiễm 

virus khác. 

- Sinh hóa máu: có thể có tăng men gan. 

- Xét nghiệm dịch nốt phỏng: Lam Tzanck tḿ tế bào khổng lồ đa nhân, PCR xác 

định ADN của Herpes zoster, v.v... 

- Xét nghiệm huyết thanh học: xác định chuyển đảo huyết thanh hoặc tăng hiệu 

giá kháng thể với Herpes zoster, v.v...[1,( 23)] 



 
 

 
 

1.2.2. Xét nghiệm chẩn đoán biến chứng 

- Sinh hóa máu: GOT. GPT có thể tăng, Ure, Cre, Điện giải đồ 

- XQ tim phổi : có tổn thương kẽ  

- Dịch não tủy, chụp CT, hoặc MRI sọ não 

- Cấy tổn thương da, soi cấy đờm 

1.2.3. Xét nghiệm sàng lọc ( bệnh nhân có thể làm hoặc không ) 

- HBsAg , anti HCV, anti HIV  

- Cholesterol , Triglycerin, HDL, LDL , Albumin, Protein 

- Điện tim 

- Siêu âm ổ bụng 

- Tổng phân tích nước tiểu 10 thống số 

3. Chẩn đoán giai đoạn 

3.1. Thời kì ủ bệnh :  

  Từ 10 đến 21 ngày, trung bình 14- 17 ngày, thời kì này hoàn toàn yên lặng, không 

có triệu chứng [2,(329)] 

2.2. Thời kì khởi phát : 

  Người bệnh có triệu chứng sốt nhẹ. Mệt mỏi, nhức đầu, chán ăn, tuy nhiên có người 

bệnh không sốt, hoặc trên cơ địa đang có vấn đề về miễm dịch bệnh nhân có sốt cao 

39-40 độ, gây mê sảng khi co giật, trong giai đoạn này có một số người phát ban, kích 

thước vài mm, màu hồng, nổi trên mặt da, có thể ngứa. Thời kì này thường kéo dài 

24- 48 giờ. [2,(330)] 

2.3.Thời kì toàn phát:  

   Thường thuyên giảm, trong một số trường hợp có thể sốt cao và có tình trạng nhiễm 

trùng, nhiễm độc. 

    Biểu hiện đặc trưng thời kì này là xuất hiện ban phỏng nước . Khởi đầu là những 

nốt đỏ,nổi lên mặt da, sau vài giờ nốt phỏng to dần có chứa dịch trong, xum quanh 

nốt phỏng có diềm da đỏ 1mm, đường kính nốt phỏng thưởng 5-10mm. Sau 48-72 

giờ, các nốt phỏng vỡ để lại vết loét trợt nông trên mặt da, sau đó khô lại tạo vẩy. 

Trên một vùng da tiếp tục có ban mowisxuaats hiện hết đợt này đến đợt khác. 



 
 

 
 

   Tình trạng ban phỏng nước có liên quan đến tình trạng toàn thân, ban càng dày 

người bệnh càng sốt cao và có tình trạng nhiễm độc rõ , đôi khi có nổi hạch ngoại 

biên nhất thời. cac ban phỏng nước có thể kèm theo ngứa, khi gãi dễ gây vỡ nốt phỏng 

và gây bội nhiễm vi khuẩn. 

   Đặc biệt ban thủy đậu là thường xuất hiện ở thân mình sau lan ra toàn thân, trên 

vùng da lành có nhiều ban phỏng nước ở nhiều lứa tuổi khác nhau, khi ban vỡ để lại 

vết loét trợt nông và đóng vảy. Thời gian ban mọc kéo dài 5-7 ngày. 

   Ban thủy đậu cũng có thể thấy ở niêm mạc như niêm mạc má, vòm họng, thực quản, 

đường tiêu hóa, âm đạo, màng tiếp hợp…gây ra một số triệu chứng như đau rát họng, 

đau bụng, tiêu chảy, nôn, ho, khó thở, xuất huyết âm đạo… 

   Ở phụ nữ có thai trong 3 tháng cuối mắc thủy đậu thường có biến chứng nặng và 

khoảng 2% số trẻ sơ sinh sẽ có thủy đậu bẩm sinh với biểu hiện tổn thương sẹo trên 

da, giảm sản da và tật đầu nhỏ bẩm sinh, tổn thương mắt. 

   Khoảng 50% số trẻ sinh ra từ người mẹ mắc thủy đậu thời kì chu sinh, trước khi 

sinh 5 ngày đến sau sinh 2 ngày, sẽ có biểu hiện thủy đậu sau sinh 2 tuần. Đường lây 

truyền có thể qua nhau thai hoặc qua đường hô hấp. [2,(329)] 

2.4. Thời kì hồi phục: 

  Sau khi vẩy khô và bong, nếu không có bội nhiễm người bệnh sẽ nhanh chóng hồi 

phục, các nốt vảy bong liền da không để lại sẹo. [2,(329)] 

3. Chẩn đoán phân biệt 

- Bệnh tay chân miệng do Enterovirrus cũng có ban phỏng nước , có cả niêm 

mạc miệng họng như thủy đậu. Tuy nhiên ban trong tay chân miệng có dạng nhỏ hơn, 

phân bố tập chung ở chân , mông, có cả lòng bàn tay, bàn chân 

-Ban do Herpes simplex thường tập chung ở các vùng da chuyển tiếp niêm mạc 

quanh các hốc tự nhiên, không phân bố toàn bộ cơ thể như thủy đậu 

- Chốc lở bọng nước: bệnh xuất hiện trên nền da sau khi bị trầy xước, bị tổn 

thương ghẻ hoặc chàm[3,( 109)] [1,( 23)] [2,( 332)] 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Nguyên tắc điều trị 



 
 

 
 

- Cách ly để phòng lây lan, thời gian cách ly: Cho tới khi ban hết mọc, vảy ban 

bong hết.  

- Chỉ điều trị triệu chứng. 

- Xử lý tốt các nốt phỏng, nốt loét đề phòng bội nhiễm. 

- Chăm sóc dinh dưỡng 

- Điều trị thuốc kháng virus [2,( 332)] 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Điều trị kháng virus 

-Acyclovir uống 800mg 5 lần/ ngày trong 5-7 ngày, trẻ em dưới 12 tuổi có thể 

dùng liều 20mg/ kg 6 giờ  một lần. ĐIều trị có tác dụng tốt nhất khi bắt đầu sớm, trong 

vòng 24 giờ sau khi phát ban. 

-Thủy đậu có biến chứng viêm não, người suy giảm miễn dịch nặng: ưu tiên 

acyclovir tĩnh mạch, liều 10-12,5 mg/ kg, 8h một lần. Thời gian điều trị là 7 ngày. [3,( 

110)] [1,( 23,24)] 

2.2. Điều trị hỗ trợ 

- Khi có sốt cao: Uống thuốc hạ nhiệt Pracetamol, thuốc an thần chống co giật 

Gacdenal, seduxen, Canxibromua 3%... 

- Chống ngứa bằng các thuốc kháng Histamin như Dimedrol 1%, Loratadin 

- Khi có bội nhiễm: Dùng kháng sinh thích hợp 

- Các thuốc Vitamin nhóm B,C… 

- Bệnh nhân ở buồng thoáng, tránh gió lùa 

- Đề phòng và phát hiện biến chứng. 

- Vệ sinh răng miệng, bằng nước muối sinh lý dung dịch axit boric 1%...Vệ sinh 

tai mũi họng. 

- Vệ sinh da: Giữ cho da khô sạch không để trẻ gãi gây vỡ nốt phỏng nước. Chấm 

dung dịch xanh methylen hoặc thuốc tím 1/4000 vào các nốt loét, mặc quần áo mềm 

sạch. 

- Ăn lỏng, ấm, đủ dinh dưỡng. [3,( 110)] [1,( 24)] [2,( 332)] 

* Tiêu chuẩn xuất viện 



 
 

 
 

- Bệnh nhân hết sốt 

- Các mụn phỏng đã khô và đang bay 

- Nếu viêm phổi: x-q phổi không còn tổn thương  

- Nếu viêm não- màng não: đau đầu giảm, dịch não tủy bình thường. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiến triển  

 Thủy đậu thường tiến triển lành tính ở trẻ em . Khi điều trị acyclovir, thời gian 

sốt sẽ ngắn hơn và lượng tổn thương trên da sẽ ít hơn và chóng liền hơn.[3,( 110)] 

[1,( 24)] 

2. Biến chứng 

- Bội nhiễm vi khuẩn các nốt ban, thường liên quan đến tụ cầu vàng hoặc liên 

cầu gây mủ 

- Viêm phổi: Là biến chứng nguy hiểm nhất của của thủy đậu, thường gặp ở 

người lớn, đặc biệt phụ nữ mang thai, thường bắt đầu 3-5 ngày sau khi phát ban, có 

thể dẫn đến suy hô hấp và ho ra máu. Xq phổi có tổn thương nốt và kẽ 

- Biến chứng thần kinh trung ương: 

+ Rối loạn tiểu não và viêm màng não, thường gặp ở trẻ em, thường xuất hiện 

khoảng 21 ngày sau khi phát ban, hiếm khi xảy ra trước khi phát ban 

+ Viêm não, viêm tủy cắt ngang, hội chứng Guillain- Bare, hội chứng Reye. 

- Viêm cơ tim , tổn thương giác mạc, viêm thận, viêm khớp, tình trạng xuất huyết, 

viêm cầu thận cấp, viêm gan 

- Thủy đậu chu sinh xuất hiện khi mẹ bị bệnh trong vòng 5 ngày trước khi sinh 

hoặc trong vòng 48h sau sinh, thường rất nặng và trẻ có nguy cơ tử vong cao( có thể 

lên đến 30% ). Thủy đậu bẩm sinh với các biểu hiện thiểu sản chi, tổn thương sẹo trên 

da, và não nhỏ khi sinh là rất hiếm gặp. [3,( 110,111)] [1,( 24)] 

VI. PHÒNG BỆNH 

1. Tiêm phòng vắc xin 

-Vắc xin thủy đậu là vắc xin sống giảm động lực, được chỉ định cho trẻ trên 1 

tuổi chưa bị thủy đậu và người lớn chưa có kháng thể 



 
 

 
 

- Trẻ em được tiêm 1 liều vắc xin, người lớn tiêm 2 liều. Một số trường hợp bị 

thủy đậu sau tiêm. 

- Không tiêm cho trẻ bị suy giảm miễn dịch nặng [3,( 111)] [1,( 25)] 

2. Huyết thanh kháng thủy đậu 

Được chỉ định cho những người có nguy cơ biến chứng nặng do thủy đậu trong 

vòng 72h sau khi tiếp xúc với nguồn lây. [3,( 111)] [1,( 25)] 

3. Dự phòng không đặc hiệu: 

- Tránh tiếp xúc người bệnh bị thủy đậu hoặc zona 

- Vệ sinh cá nhân [3,( 111)] [1,( 25)] 

- Phát hiện và cách ly sớm  từ thời kỳ khởi phát để tránh lây lan, thời gian cách 

ly là 5-7  ngày trước khi mọc ban đến sau 7 ngày khi ban mọc 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Bệnh nhân sốt cao ban mọc dầy 

- Nhiễm trùng mụn phỏng 

- Ho, khó thở kèm mụn phỏng ở da 

- Biểu hiện của viêm não, màng não do bệnh thủy đậu: đau đầu, rối loạn ý thức.. 
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1. Quyết định số 5642/QĐ-BYT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng bộ Y tế trang 

22- 25. 

2. Bài giảng bệnh Truyền nhiễm trường Đại Học Y Hà Nội 2019 tr 328-333. 

3. Chẩn đoán và điều trị bệnh Truyền nhiễm Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ  

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 B01 Thủy đậu  

2 B01.0+ Viêm màng não do thủy đậu  

3 B01.1+ Viêm não do thủy đậu  



 
 

 
 

4 B01.2+ Viêm phổi do thủy đậu  

5 B01.8 Thủy đậu với biến chứng khác  

6 B01.9 Thủy đậu không biến chứng  

 

 

  



 
 

 
 

 

BỆNH QUAI BỊ 

(MÃ ICD10: B26) 

 

I. KHÁI NIỆM 

 Quai bị là bệnh truyền nhiễm cấp tính, gây thành dịch, do virus quai bị gây nên. 

Virus quai bị có ái tính đặc biệt với tuyến ngoại tiết như tuyến nước bọt, tuyến sinh 

dục ( tinh hoàn, buồng trứng), tụy tạng và hệ thần kinh 

Bệnh thường gặp ở trẻ em và lứa tuổi thanh thiếu niên. Nói chung bệnh thường 

diễn biến lành tính và có khoảng 30% các trường hợp nhiễm virus nhưng không có 

biểu hiện lâm sàng. Sau khi nhiễm bệnh tạo miễm dịch bền vững cả đời. [1,( 269)] 

II. NGUYÊN NHÂN  

- Virus quai bị thuộc nhóm Paramyxovirrus, hình tròn, đường kính 120-200nm 

là virus có ARN 

- Có 2 kháng nguyên:  

 Kháng nguyên V: gây bệnh, gây ngưng kết hồng cầu 

 Kháng nguyên S: hòa tan, không gây bệnh, không gây ngưng kết hồng cầu 

- Khả năng tồn tại ở ngoài cơ thể khá lâu 

+ Ở nhiệt độ 15 0 -- 200C virus tồn tại 1 nămvirus tồn tại 50- 90 ngày 

+ Ở nhiệt độ 370 C virus tồn tại 8 ngày 

+ Với nhiệt độ - 250 C đến -700 C 

+ Ở 500-600 C virus tồn tại 2 phút 

+ Trong formol 0.1% hay lysol 1%, cồn và ête virus sống 3-5 phút 

+ Bị phân hủy nhanh bởi tia cực tím [2,( 222,223)] 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Dịch tễ tại địa phương 

Vào mùa đông xuân, sống ở nơi đang có bệnh nhân quai bị, hay lớp học, công 

trường, cơ quan có người bị quai bị. [2,( 229)] 



 
 

 
 

1.2. Lâm sàng: thể viêm tuyến nước bọt mang tai 

- Triệu chứng toàn thân: 

+ Sốt : sốt nhẹ hoặc sốt cao 

+ Đau đầu, đau mỏi toàn thân 

- Triệu chứng cơ năng : 

+ Đau vùng mang tai : đau ống tai, đau lan ra xung quanh tai 

+Khó há miệng, khó nói 

+Sưng đau tuyến nước bọt mang tai, đầu tiên đau một bên, sau 1-2 ngày lan 

sang bên đối diện, sau 1 tuần sưng to tối đa, sưng 2 bên gặp khoảng 70% 

- Triệu chứng thực thể :  

+ Da vùng tuyến mang tai bị sưng căng, bóng, không đỏ, ấn không lõm, sờ 

nóng, đau. 

+ Đau toàn tuyến chứ không đau 1 điểm nào rõ rệt như hiện tượng mưng mủ 

+ 3 điểm đau của Rilliet- Barthez : khớp thái dương hàm, mỏm xương chũm, 

góc dưới xương hàm 

+ Hạch góc hàm và trước tai sưng to và đau, đôi khi có viêm họng đỏ[1,( 

271,272)] [2,( 225)] [3,( 319,320)] 

1.2. Cận lâm sàng 

1.2.1. Xét nghiệm chẩn đoán 

- Số lượng bạch cầu bình thường 

- Men amylase máu tăng 

- Men lipase tăng trong viêm tụy 

- Phân lập virus quai bị ở tuyến nước bọt hay dịch não tủy 

- Làm phản ứng huyết thanh chẩn đoán: Phản ứng kết hợp bổ thể hay phản ứng 

ức chế ngưng kết hồng cầu. Phản ứng Elisa, hay phản ứng miễn dịch huỳnh quang 

phát hiện kháng thể IgM, IgG đặc hiệu. [2,( 229)] 

1.2.2. Xét nghiệm chẩn đoán biến chứng 

- Đường máu và đường niệu : có thể tăng 

-  Dịch não tủy: tăng lymphocyte 



 
 

 
 

-  Siêu âm tuyến nước bọt : tuyến nước bọt tăng sinh 

-  Siêu âm tinh hoàn có thể có tràn dịch màng tinh hoàn. 

- CT, MRI sọ não[1,( 274)] 

1.2.3. Xét nghiệm sàng lọc ( bệnh nhân có thể làm hoặc không ) 

- HBsAg , anti HCV, anti HIV  

- Cholesterol , Triglycerin, HDL, LDL , Albumin, Protein, ure, cre 

- Điện tim 

- Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số 

- X-q ngực 

2. Chẩn đoán phân biệt 

2.1. Khi sưng tuyến mang tai: 

- Do các virus khác như H. Influenza, Parainfluenza, Coxakie… 

- Viêm mủ tuyến mang tai do tụ cầu, liên cầu… 

- Sưng mộng răng, mọc răng khôn, nhọt ống tai ngoài. 

- Sỏi tuyến nước bọt:  

- Sưng hạch góc hàm 

- U tuyến mang tai 

- Viêm mô tế bào dưới lưỡi [1,( 275)] 

2.2 . Sưng tinh hoàn 

- Viêm tinh hoàn do vi khuẩn sinh mủ: hay gặp do lậu cầu, thường có sưng đuôi 

mào tinh hoàn ( tiền sử đái mủ, qui đầu có mủ). 

- Lao tinh hoàn: thường sưng ở đầu mào tinh hoàn, thừng tinh có chuỗi hạt như 

tràng hạt. 

- Ung thư tinh hoàn: thường ở người già, không sốt, diễn biến từ từ, tinh hoàn 

rất cứng [1,( 275)] 

2.3. Sưng tuyến nước bọt dưới hàm 

Làm cho phù nề xương ức, cần phân biệt với lymphoma. [1,( 276)] 

2.4. Viêm màng não do quai bị 

 Cần phân biệt viêm màng não nước trong do nguyên nhân khác[1,( 276)] 



 
 

 
 

3. Chẩn đoán thể lâm sàng 

3.1 Thể sưng tuyến nước bọt mang tai 

Như đã mô tả trên 

3.2.Thể  viêm tinh hoàn : 

- Thường gặp ở tuổi thanh thiếu niên  đang tuổi dậy thì hoặc đã trưởng thành về 

sinh dục.Viêm tinh hoàn chiếm khoảng 20-30% các trường hợp quai bị người lớn. 

- Xuất hiện sau viêm tuyến nước bọt và khi các triệu chứng viêm tuyến nước bọt 

đã dịu đi. Thường vào ngày thứ 7 đến thứ 10 của bệnh thấy sốt xuất hiện trở lại hoặc 

sốt tăng lên. Có thể buồn nôn, nôn. Tinh hoàn đau, nhất là khi đi lại và to gấp 2-3 lần 

bình thường, sờ thấy chắc, da bìu có thể nề, căng đỏ. Trong những trường hợp nặng 

có thể kèm thêm viêm thừng tinh, viêm mào tinh hoàn và tràn dịch màng tinh hoàn. 

- Thường hết sốt sau 7-10 ngày. Tinh hoàn giảm sưng từ từ, có thể 3-4 tuần sau 

tinh hoàn mới hết sưng đau (với thể nặng) và không bao giờ có mủ. 

- Tinh hoàn có bị teo hay không phải đợi khoảng 2-6 tháng sau mới biết chắc. 

Chứng vô tinh trùng rất hiếm. Chức năng nội tiết thường không bị ảnh hưởng. Theo 

kinh điển nếu teo tinh hoàn có thể gây các tình trạng như: Không có tinh trùng, vô 

sinh, chậm lớn, mất nam tính và liệt dương. 

- Nếu teo 1 tinh hoàn sẽ không có ảnh hưởng gì, bên lành sẽ hoạt động bù trừ. 

- Đôi khi chỉ sưng tinh hoàn không sưng tuyến nước bọt, hầu hết chỉ sưng một 

bên (80%- 90%) [1,( 272)] 

3.3. Viêm buồng trứng  

Thường gặp ở phụ nữ quá tuổi dậy thì( chiếm 2-5%). Chẩn đoán khó, bệnh ít để 

lại biến chứng và di chứng 

Biểu hiện : Sốt, đau, nổi cục 2 bên hố chậu, người bệnh có ronh huyết. Nếu chỉ 

đau bên phải dễ nhầm với ruột thừa. [1,( 273)] 

3.4. Viêm tuỵ :  

- Gặp 3-7 % ở người lớn. Phần lớn ở thể ẩn 

- Bệnh thường xẩy ra tuần thứ 2 ( 4-10 ngày), khi viêm tuyến mang tai dịu đi. 

Sốt trở lại thất thường, đau bụng vùng thượng vị, nôn, đầy bụng, chán ăn, ỉa lỏng. 



 
 

 
 

- Xét nghiệm Amylase máu tăng cao, Glucose máu tăng cao 

- Bệnh diễn biến lành tính, khỏi sau 1-2 tuần, đôi khi tạo nang giả, hiếm khi để 

lại di chứng [1,( 273)] 

3.5. Những khu trú ở hệ thần kinh: 

a, Viêm màng não do virut quai bị 

 Gặp 10-20% các trường hợp 

 Thường xuất hiện sau khi viêm tuyến nước bọt ngày 3-10 (đôi khi xuất hiện 

trước). 

Lâm sàng: sốt cao đột ngột, trẻ em có thể co giật, khám có hội chứng màng não, 

trẻ nhỏ thóp phồng, nôn 

Dịch não tủy : Biểu hiện như viêm màng não nước trong tăng lynphocyte 

b, Viêm não: 

 Gặp 0,5%- 1%, có thể xảy ra cùng hoặc sau viêm tuyến mang tai 1-2 tuần. Đôi 

khi đơn độc. Thường kèm viêm màng não. 

c, Tổn thương thần kinh sọ não  

 Điệc với tần số thoáng qua, chiếm 4,4% số người bị quai bị. Điếc vĩnh viễn 1 

bên ít gặp (1/20.000 trường hợp) [1,( 273)]  

3.6. Quai bị và phụ nữ có thai: 

Nhiễm quai bị ở phụ nữ có thai có nguy cơ biến chứng cao hơn. Quai bị ở phụ 

nữ có thai 3 tháng đầu làm tăng sẩy thai tự nhiên, quai bị 3 tháng cuối làm tăng tỉ lệ 

thai chết lưu. [1,( 274)] 

3.7. Một số biểu hiện khác 

- Viêm tuyến lệ, tuyến ức, tuyến giáp, tuyến vú…. 

- Biểu hiện ở mắt: Tuyến lệ, giác mạc, viêm mống mắt, võng mạc…ảnh hưởng 

thị lực mắt thoáng qua 

- Tim: Viêm cơ tim thoáng qua 

- Viêm thanh khí phế quản, viêm phổi 

- Xuất huyết giảm tiểu cầu 

- Viêm đa khớp [1,( 274)] 



 
 

 
 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1.Hướng điều trị 

- Không có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ yếu điều trị triệu chứng  

- Súc miệng: Nước muối 0,9%, dung dịch Axit Boric 5%. 

- Hạ sốt nếu sốt quá cao, giảm đau (Paracetamol), An thần nhẹ (seduxen), dùng 

các vitaminB, C uống nước chanh, cam, ăn lỏng. 

- Nằm nghỉ tại giường, hạn chế đi lại, trong thời gian còn sốt, còn sưng tuyến  

sinh dục (thường là 7- 8 ngày đầu).  

- Chỉ dùng kháng sinh khi có bội nhiễm. [1,( 276)] 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Sưng tuyến nước bọt mang tai 

- Giảm đau, hạ sốt:  paracetamol không đỡ có thể dùng thêm codein với liều 30 

mg-60mg/ngày cho người lớn (chỉ dùng 2-3 ngày) hoặc efferalgan-codein  1viên/lần 

x 2-3 lần/ngày  

- Bài thuốc đông y: đậu xanh 30g, tán nhỏ trộn với dấm rồi đắp vào chỗ sưng 

hoặc dùng hạt gấc mài ngâm rượu rồi xoa vào chỗ sưng.[1,( 276)] 

2.2. Viêm tinh hoàn 

- Nghỉ ngơi tại giường cho đến khi tinh hoàn hết sưng, hạn chế các hoạt động 

nặng trong 3-6 tháng 

- Mặc quần lót chật 

- Giảm đau: paracetamol 

- Giảm viêm: corticoid 1-2mg / kg/ ngày x 5-7 ngày. [2,( 230)] 

2.3. Viêm tụy 

- Dùng giảm đau, an thần 

- Ăn nhẹ, chia nhiều bữa, dễ tiêu 

- Chườm nóng vùng thượng vị [2,( 231)] 

2.4. Viêm màng não 

- Truyền mannitol để giảm áp lực nội sọ 

- Nghỉ ngơi tuyệt đối 



 
 

 
 

- Dùng thuốc giảm đau, chống viêm 

- Dùng Coticoid: Dexamathason liều 0.3-0.5mg/ kg/ ngày, dùng 3-5 ngày[1,( 

276)] 

* Tiêu chuẩn xuất viện 

- Hết sốt 3 ngày 

- Tuyến nước bọt mang tai giảm sưng 

- Nếu viêm tinh hoàn: ra viện khi tinh hoàn giảm sưng đau 

- Nếu bệnh nhân viêm não- màng não do quai bị: hết sốt, tỉnh táo, đau đầu giảm, 

dịchnão tủy trở về bình thương,  không rối loạn vận động 

- Nếu viêm tụy: hết đau bụng, ăn được, bụng mềm 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Bệnh lành tính, thường khỏi sau 7-10 ngày, ít để lại biến chứng 

- Teo tinh hoàn: ảnh hưởng đến khả năng sinh sản 

- Viêm não do quai bị : Tiên lượng nặng khỏi có thể đẻ lại các di chứng về tâm 

thần, vận động, rối loạn hành vi, động kinh, liệt, cấm khẩu, điếc… 

- Khi có tổn thương các dây thần kinh sọ não: điếc, thất điều, liệt dây VII, liệt 

mặt, hội chứng Guillain- Barre… 

- Phụ nữa có thai bị quai bị: dễ sảy thai, thai lưu. [1,( 273,274)] 

VI. PHÒNG BỆNH 

1. Phòng không đặc hiệu 

- Cách ly người bệnh ít nhất 2 tuần, đến khi tuyến nước bọt hết sưng. 

- Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với bệnh nhân. 

- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch 

- Thực hiện chế độ thông báo dịch [1,( 277)] 

2. Phòng đặc hiệu 

2.1. Miễn dịch chủ động 

- Vacxin sống giảm hoạt (thường kết hợp với các vacxin khác như sởi...). 

Liều 0,5 ml/ tiêm dưới da một lần duy nhất phòng bệnh cho thanh, thiếu niên nhi 



 
 

 
 

đồng chưa có miễn dịch (đặc biệt cho người chỉ có một tinh hoàn, nghe kém). 

Vacxin cho miễn dịch bền vững ít nhất là 17 năm. Tốt nhất là tiêm 2 liều, hiệu quả 

bảo vệ sẽ đạt 88% ( dao động 66-95% ) 

- Không có hiện tượng giao thoa với các vaccin khác như sởi, rubella, bại liệt, 

đậu mùa khi dùng phối hợp 

- Các loại vaccin 

+ Đơn giá 

+ Đa giá: Sởi, quai bị, rubella[1,( 277)] 

2.2. Miễn dịch thụ động 

ϒ globulin miễn dịch chống quai bị , dùng sớm khi tiếp xúc với bệnh nhân quai 

bị, 3-4 ml tiếm bắp, tuy vậy khả năng bảo vệ không cao. [2,( 232)] 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

- Sốt , sưng đau tuyến nước bọt 

- Sốt , sưng đau tinh hoàn 

- Sốt , đau đầu, nôn, sưng đau tuyến nước bọt 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ  

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 B26 Bệnh quai bị  

2 B26.0+ Viêm tinh hoàn do quai bị  

3 B26.1+ Viêm màng  não do quai bị  

4 B26.2+ Viêm não do quai bị  

5 B26.3+ Viêm tụy do quai bị  



 
 

 
 

6 B26.9 Bệnh quai bị không biến chứng  

7 B26.8 Quai bị biến chứng khác  

 

  



 
 

 
 

 

BỆNH CÚM MÙA 

( MÃ ICD 10: J09) 

 

I. KHÁI NIỆM 

- Cúm mùa là một bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính do virus Ifuenza, gồm  3 

typ A,B,C gây nên. Virus cúm thường gây thành dịch với biểu hiện sót cao, đau đầu, 

đau cơ và mệt kéo dài, trong đó typ A có thể gây nên dịch toàn cầu. 

- Bệnh xảy ra hàng năm, thường vào mùa đông xuân. Bệnh lây nhiễm trực tiếp 

từ người bệnh sang người lành thông qua các giọt bắn nhỏ khi nói chuyện, khi ho, hắt 

hơi. Tại Việt Nam, các virus gây bệnh cúm mùa thường gặp là cúm A/H3N2, A/H1N1 

và cúm B. 

-  Bệnh cúm mùa tiến triển thường lành tính, nhưng cũng có thể biến chứng nặng 

và nguy hiểm hơn ở những người có bệnh lý mạn tính về tim mạch và hô hấp, người 

bị suy giảm miễn dịch, người già (> 65 tuổi), trẻ em (< 5 tuổi) và phụ nữ có thai.  

- Dù đa số lành tính, nhưng do số người mắc nhiều, số tử vong do cúm ở những 

người có biến chứng cao một cách không ngờ. Cần phân biệt cúm mùa H1N1 với 

cúm đại dịch A/H1N1/2009 (tên đầy đủ là PBA9 H1N1) là chủng virus cúm mới lai 

tạo giữa virus cúm lợn, virus cúm chim và virus cúm người.  

- Bệnh có thể gây viêm phổi nặng, suy đa phủ tạng dẫn đến tử vong. [1,( 49)] 

[2,( 211)][3,( 121)] 

II. NGUYÊN NHÂN  

-Virus gây bệnh cúm là Myxovirus influenzae, thuộc họOrthomyxoviridae, hình 

cầu có kích thước 80-120 nm ,có chứa ARNsợi đơn, xoắn đối xứng. 

- Kháng nguyên: virus cúm có 4 kháng nguyên: 

+ kháng nguyên nhân và kháng nguyên M : dùng để xác định typ 

+ Kháng nguyên bề mặt (vỏ ngoài ):  hai kháng nguyên glycoprotein là 

neuraminidase (NA) và hemagglutinine (HA1-HA2). Kháng nguyên H và N của virus 

cúm A thường xuyên biến đổi theo thời gian, nếu biến đổi ít gọi là dời kháng nguyên 



 
 

 
 

(draft), biến đổi nhiều là chuyển kháng nguyên (shift). Điều này giải thích những vụ 

đại dịch, người mắc đợt trước vẫn có thể mắc đợt sau, và vaccin khó có hiệu 

quả.Kháng nguyên H có từ H1 đến H15, N có từ N1 đến N9. Trong đó tổ hợp các 

virus cúm có H từ H1 đến H3 và N từ N1 đến N3 là những virus gây cúm cho người 

(H1N1, H2N1, H3N1…) Từ H5 đến H9 thường gây bệnh cho loài chim. 

- Có thể có tình trạng lai tạo giữa cúm người, cúm chim và cúm của các động 

vật (như lợn) tạo thành những chủng cúm mới gây bệnh cho người (ví dụ cúm PBA9 

H1N1 xảy ra năm 2009 ở Mehico lan sang Hoa Kỳ.  

- Đặc tính kháng nguyên cho phép phân virus cúm thành 3 loại chính: A, B, C, 

khác nhau hoàn toàn về tính kháng nguyên (không có miễn dịch chéo). Dịch gây ra 

bởi virus cúm A, có chu kỳ khoảng 2-3 năm, tạo ra các vụ dịch lan rộng, đặc trưng 

bằng tỷ lệ tử vong cao, đặc biệt là ở người già. Dịch gây ra do virus cúm B có chu kỳ 

dài hơn 5-6 năm, dịch thường khu trú hơn, ít nghiêm trọng hơn nhưng đôi khi có thể 

phối hợp với dịch do cúm A gây ra. Virus cúm C có thể gây dịch một mình hoặc phối 

hợp với dịch cúm A hoặc là một số ca bệnh lẻ tẻ.  

- Các chủng được đặt tên dựa theo: typ kháng nguyên, nguồn gốc vật chủ nếu 

không phải là người, nguồn gốc địa lý, mã số chủng, năm phân lập virus.[1,( 49)] [2,( 

212)] [3,( 121,122)] 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1 Yếu tố dịch tễ 

- Sinh sống hoặc đi vào vùng có dịch cúm người, hoặc cúm lợn hoặc cúm gia 

cầm ( 2 tuần ) 

- Tiếp xúc gần với người bệnh  

- Tiếp xúc gần với gia cầm hoặc lợn bị bệnh  

1.1. Lâm sàng  

-Triệu chứng toàn thân : 

+ Sốt : sốt nhẹ hoặc sốt cao 

+ Đau mỏi toàn thân 



 
 

 
 

- Triệu chứng cơ năng 

Có một trong số các biểu hiện về hô hấp như đau họng, hắt hơi, ngạt mũi, chảy 

nước mũi, ho, khó thở. 

- Triệu chứng thực thể: 

+ Họng đỏ 

+ Nghe phổi có ral ẩm ( nếu có viêm phổi) 

+ Trong các trường hợp nặng có biểu hiện: suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy đa 

tạng. [1,( 50)] [2,( 221)] [3,( 122)] 

2.2. Cận lâm sàng  

2.2.1. Xét nghiệm chẩn đoán xác định 

Vi sinh : Xét nghiệm dương tính với virus cúm bằng test nhanh, RT- PCR hoặc 

nuôi cấy đối với các bệnh phẩm là dịch ngoáy họng, dịch tỵ hầu, dịch phế quản.[1,( 

50)] 

2.2.2. Xét nghiệm theo dõi,  chẩn đoán biến chứng 

- Tổng phân tích tế bào máu 

- XQ phổi, CT phổi : nếu có tổn thương 

- Khí máu 

- AST, ALT, Ure, Cre, G, Điện giải, đồ,  

- PT, Fibrinogen 

- Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số. 

- Cấy đờm 

2.2.3. Xét nghiệm sàng lọc ( bệnh nhân có thể làm hoặc không ) 

- HBsAg , anti HCV, anti HIV  

- Cholesterol , Triglycerin, HDL, LDL , Protein, Albumin 

- Điện tim 

2. Chẩn đoán mức độ bệnh 

2.1. Cúm chưa có biến chứng (cúm nhẹ) 

  Lâm sàng có biểu hiện hội chứng cúm đơn thuần. 

2.2. Cúm có biến chứng (cúm nặng)  



 
 

 
 

  Là ca bệnh có biểu hiện lâm sàng như trên hoặc ca bệnh đã được chẩn đoán xác 

định kèm theo một trong các biểu hiện sau: 

-  Có tổn thương ở phổi với biểu hiện suy hô hấp trên lâm sàng (thở nhanh, khó+ 

thở, SpO2 giảm, PaO2 giảm) và/hoặc:  

-  Có các biến chứng thứ phát như viêm xoang, viêm phổi do bội nhiễm vi 

khuẩn,+ sốc nhiễm khuẩn, suy đa phủ tạng.  

-  Có các dấu hiệu nặng lên của các bệnh lý mạn tính kèm theo (bệnh phổi, bệnh+ 

gan, suy thận, tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh về máu). Các đối tượng nguy cơ dễ 

mắc cúm biến chứng bao gồm:  

- Trẻ em: dưới 5 tuổi, suy dinh dưỡng, béo phì, hen phế quản hoặc bị suy giảm  

miễn dịch bẩm sinh hay mắc phải. 

-  Người già trên 65 tuổi. Phụ nữ có thai. 

- Người lớn mắc các bệnh mạn tính 

-  Suy giảm miễn dịch (người bệnh đang điều trị thuốc chống ung thư, 

HIV/AIDS).[1,( 50)] [3,( 122)] 

3. Chẩn đoán phân biệt 

-  Nhiễm các loại virus khác (như Parainfluenza, Adenovirus, virus hợp bào hô− 

hấp, Coronavirus, Enterovirus).  

- Nhiễm các vi khuẩn nội bào (như Mycoplasma, Chlamydiae, Coxiella) 

Bệnh cảnh lâm sàng đều giống như cúm (hội chứng cúm). Chỉ có xét nghiệm 

sinh học mới có giá trị chẩn đoán tác nhân gây bệnh. [1,( 51)] 

4. Chẩn đoán biến chứng 

4.1.  Những đối tượng có nguy cơ bị biến chứng khi mắc cúm: 

+ Người trên 65 tuổi 

+ Trẻ em và người lớn có bệnh mãn tính 

+ Người béo phì Với BMI≥ 40 

+ Phụ nữ có thai. 

4.2. Các biến chứng 



 
 

 
 

- Viêm phổi là biến chứng hay gặp và nặng nhất, có thể viêm phổi tiên phát do 

virus hoặc thứ phát do vi khuẩn. Ngoài ra có thể viêm phế quản , apxe phổi, tràn dịch 

màng phổi. 

-Biến chứng tim mạch: Viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim 

-Biến chứng thần kinh: Viêm não, Hội chứng Guillain- Bare, viêm tủy cắt ngang 

- Hội chứng Reye 

- Viêm cơ 

- Biến chứng về tai mũi họng 

+ Viêm họng, viêm Amydal 

+ Viêm lợi 

+ Viêm tuyến mang tai 

+ Viêm xoang trán, viêm xoang hàm 

+ Viêm tai giữa, tiêm tai xương chũm 

+ Viêm thanh quản 

+ Viêm tuyến lệ, viêm kết mạc[2,( 129)] 

III. ĐIỀU TRỊ  

1. Nguyên tắc chung 

- Người bệnh nghi ngờ nhiễm cúm hoặc đã xác định nhiễm cúm phải được cách 

ly y tế và thông báo kịp thời cho cơ quan y tế dự phòng. 

- Nhanh chóng đánh giá tình trạng người bệnh và phân loại mức độ bệnh. Các 

trường hợp bệnh nặng hoặc có biến chứng nặng cần kết hợp các biện pháp hồi sức 

tích cực và điều trị căn nguyên.  

-Thuốc kháng virus được dùng càng sớm càng tốt khi có chỉ định. 

-  Ưu tiên điều trị tại chỗ, nếu điều kiện cơ sở điều trị cho phép nên hạn chế 

chuyển tuyến. [1,(51)][3,( 123)] 

2. Cụ thể 

2.1. Điều trị triệu chứng 

- Nghỉ ngơi, hạn chế giao tiếp để tránh lây lan 

- Ăn thức ăn mềm, dễ tiêu, uống nhiều nước 



 
 

 
 

- Hạ sốt: Paracetamol 

- Không sử dụng thuốc ức chế cơn ho. Trường hợp ho dai dẳng khó chịu có thể 

dùng thuốc ho tổng hợp có chứa codein. [2,( 222)] 

2. Xử trí theo mức độ bệnh  

-  Cúm có biến chứng: cần được nhập viện để điều trị và dùng thuốc kháng virus 

càng sớm càng tốt.  

- Cúm có kèm theo các yếu tố nguy cơ: nên được nhập viện để theo dõi và xem 

xét điều trị sớm thuốc kháng virus.  

- Cúm chưa biến chứng: có thể không cần xét nghiệm hoặc điều trị cúm tại cơ 

sở y tế nếu biểu hiện triệu chứng nhẹ. Nếu triệu chứng nặng lên hoặc người bệnh lo 

lắng về tình trạng sức khỏe nên đến cơ sở y tế để được tư vấn và chăm sóc.[1,( 51)] 

3. Điều trị thuốc kháng virus 

 Chỉ định: các trường hợp nhiễm cúm A hoặc B (nghi ngờ hoặc xác định) có biến 

chứng hoặc có yếu tố nguy cơ. - Thuốc được sử dụng hiện nay là oseltamivir hoặc/và 

zanamivir.[1,( 51)] 

a, Liều lượng oseltamivir được tính theo lứa tuổi và cân nặng. Thời gian điều trị là 

5 ngày. 

-  Người lớn và trẻ em−> 13 tuổi: 75 mg x 2 lần/ngày.  

-  Trẻ em ≥ 12 tháng đến ≤ 13 tuổi: 

+ Cân nặng ≤ 15 kg: 30 mg x 2 lần/ngày. 

+  Cân nặng > 15 kg đến 23 kg: 45 mg x 2 lần/ngày. 

+ Cân nặng+> 23 kg đến 40 kg 60 mg x 2 lần/ngày. 

+  Cân nặng+> 40 kg 75 mg x 2 lần/ngày 

Trẻ < 12 tháng tuổi: 

+  0-1 tháng 2 mg/kg x 2 lần/ngày. 

 + 1-3 tháng 2,5 mg/kg x 2 lần/ngày. 

+  3-12 tháng 3 mg/kg x 2 lần/ngày.[1,( 51,52)] 

b, Zanamivir: dạng hít định liều, sử dụng trong các trường hợp không có oseltamivir, 

chậm đáp ứng hoặc kháng với oseltamivir. 



 
 

 
 

 Liều lượng zanamivir được tính như sau: 

+ Người lớn và trẻ em > 7 tuổi: 10 mg (2 lần hít 5-mg) x 2 lần/ngày. +Trẻ 

em từ 5 - 7 tuổi: 10 mg (2 lần hít 5-mg) x 1 lần/ngày.[1,( 52)] 

4. Điều trị cúm biến chứng 

- Hỗ trợ hô hấp khi có suy hô hấp: thở oxy, thở CPAP hoặc thông khí nhân tạo 

tùy từng trường hợp. 

- Phát hiện và điều trị sớm các trường hợp bội nhiễm vi khuẩn với kháng sinh 

thích hợp. 

- Phát hiện và điều trị suy đa phủ tạng.[1,( 52)] 

5. Điều trị hỗ trợ 

- Hạ sốt: chỉ dùng paracetamol khi sốt trên 38,50 C, không dùng thuốc nhóm 

salicylate như aspirin để hạ sốt. 

- Đảm bảo cân bằng nước điện giải. 

- Đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý.[1,( 52)] 

* Tiêu chuẩn ra viện  

-Hết sốt và hết các triệu chứng hô hấp trên 48 giờ (trừ ho). 

- Tình trạng lâm sàng ổn định.  

-Sau khi ra viện phải cách ly y tế tại nhà cho đến hết 7 ngày tính từ khi khởi phát 

triệu chứng.  

V.TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Cúm nhẹ thường khỏi trong vòng 5-7 ngày, không để lại biến chứng 

Cúm nặng thì nguy cơ tử vong cao 

VI. PHÒNG BỆNH 

5.1. Các biện pháp phòng bệnh chung 

- Phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người bệnh nghi nhiễm cúm 

- Tăng cường rửa tay.  

-Vệ sinh hô hấp khi ho khạc. 

- Tránh tập trung đông người khi có dịch xảy ra.[1,( 52)] 

5.2. Phòng lây nhiễm từ người bệnh 



 
 

 
 

- Cách ly người bệnh ở buồng riêng. 

- Người bệnh phải đeo khẩu trang trong thời gian điều trị.  

-Thường xuyên làm sạch và khử khuẩn buồng bệnh và quần áo, dụng cụ của 

người bệnh[1,( 52)] 

5.3. Phòng cho nhân viên y tế  

-Rửa tay thường quy trước và sau khi thăm khám người bệnh bằng xà phòng 

hoặc dung dịch sát khuẩn nhanh. 

- Phương tiện phòng hộ gồm khẩu trang, găng tay, mũ, bao giầy hoặc ủng, mặt 

nạ che mặt... phải luôn có sẵn ở khu vực cách ly, được sử dụng đúng cách và khi cần 

thiết. Sau khi dùng được xử lý theo quy định của Bộ Y tế. 

- Giám sát: lập danh sách nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc, điều trị cho người 

bệnh, nhân viên làm việc tại khoa có người bệnh và nhân viên phòng xét nghiệm xử 

lý bệnh phẩm. Những nhân viên này cần được theo dõi thân nhiệt và các biểu hiện 

lâm sàng hàng ngày. 

- Nhân viên mang thai, mắc bệnh tim phổi mạn tính nên tránh tiếp xúc với người 

bệnh. [1,( 53)] 

5.4. Tiêm phòng vaccin cúm  

-Nên tiêm phòng vaccin cúm hàng năm.  

-Các nhóm có nguy cơ lây nhiễm cúm nên được tiêm phòng cúm là: 

                + Nhân viên y tế; 

+ Trẻ từ 6 tháng đến 8 tuổi; 

+  Người có bệnh mạn tính (bệnh phổi mạn tính, bệnh tim bẩm sinh, suy 

tim, đái− tháo đường, suy giảm miễn dịch…). 

+  Người trên 65 tuổi. [1,( 53)] 

5.5. Dự phòng bằng thuốc 

- Có thể điều trị dự phòng bằng thuốc kháng virus oseltamivir (Tamiflu) cho 

những người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc cúm biến chứng có tiếp xúc với người 

bệnh được chẩn đoán xác định cúm.  

-Thời gian điều trị dự phòng là 10 ngày.  



 
 

 
 

Liều lượng như sau: 

-  Người lớn và trẻ em > 13 tuổi: 75 mg x 1 lần/ngày. 

-  Trẻ em ≥ 12 tháng đến ≤ 13 tuổi: 

+ Cân nặng ≤ 15 kg: 30 mg x 1 lần/ngày. 

+  Cân nặng > 15 kg đến 23 kg: 45 mg x 1 lần/ngày.  

+ Cân nặng+> 23 kg đến 40 kg 60 mg x 1 lần/ngày.  

+ Cân nặng+> 40 kg 75 mg x 1 lần/ngày.  

- Trẻ em < 12 tháng  < 3 tháng Không khuyến cáo trừ trường hợp được 

cân nhắc kỹ. 

+  3-5 tháng :20 mg x 1 lần/ngày. 

+  6-11 tháng 25 mg x 1 lần/ngày[1,( 53)] 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Sốt > 3 ngày nhiệt độ ≥ 38.5oC 

Ho, khó thở 

Cúm ở bệnh nhân cao tuổi, trẻ em , phụ nữ có thai, người có bệnh nền suy giảm 

miễn dịch. 
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STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 J09 Cúm do virus đã định danh  

2 J11 Cúm virus không định danh  



 
 

 
 

3 J10.0 Cảm cúm với viên phổi  

4 J10.1 Cảm cúm với biểu hiện hô hấp khác  

5 J10.8 Cảm cúm với biểu hiện khác  

 

 

  



 
 

 
 

 

COVID-19 DO CHỦNG VI RÚT CORONA MỚI (SARS-COV-2) 

(MÃ ICD 10: U07.1) 

 

I. KHÁI NIỆM 

Bệnh Covid-19 xuất hiện từ tháng 12 năm 2019, bắt đầu tại thành phố Vũ Hán 

(tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), sau đó lan rộng ra toàn thế giới gây đại dịch toàn cầu.  

     Đường lây truyền: giọt bắn, tiếp xúc, không khí 

Người bệnh COVID-19 có biểu hiện lâm sàng đa dạng: từ nhiễm không có triệu 

chứng, tới những biểu hiện bệnh lý nặng như viêm phổi nặng, suy hô hấp, sốc nhiễm 

trùng, suy chức năng đa cơ quan và tử vong 

Hiện nay chưa có thuốc đặc hiệu. Các biện pháp phòng bệnh chính là tiêm phòng 

vắc xin, phát hiện sớm và cách ly ca bệnh. [1,( 1)] 

II. NGUYÊN NHÂN 

Bệnh do một chủng vi rút corona mới gây nên có tên gọi là SARS-CoV-2 

Vi rút Corona (CoV) là một họ vi rút lớn ở động vật và người. Họ vi rút Corona 

được chia làm 4 giống, bao gồm 2 giống alpha và 2 giống beta gây bệnh trên người, 

với các triệu chứng từ cảm thông thường đến những trường hợp bệnh nghiêm trọng 

hơn. Giống beta Corona là nguyên nhân của hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính 

nặng SARS-CoV và hội chứng bệnh hô hấp Trung Đông (MERS-CoV), gây viêm 

phổi nặng có thể dẫn tới tử vong. 

Vi rút Corona có h́nh cầu với đường kính khoảng 125nm, có các protein bề mặt 

nổi lên hình gai (Hình 1). Vi rút chứa 4 protein cấu trúc chính là protein gai (S), 

protein màng (M), protein vỏ (E) và nucleocapsid (N). Bên trong vỏ của vi rút là 

nucleocapsid sợi đơn dương, đối xứng xoắn ốc. Vi rút có RNA sợi đơn đương tính, 

không phân đoạn, khoảng 30 kb. [3,( 4)] 



 
 

 
 

 

Hình 1: Cấu trúc SARS-CoV-2 [3,( 4)] 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1.Yếu tố dịch tễ 

- Người bệnh đến/ qua/ ở/ về từ vùng dịch tễ có bệnh COVID-19 hoặc tiếp xúc 

với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 trong 14 ngày trước khi khởi 

phát các triệu chứng. 

- Người bệnh sốt và/hoặc viêm đường hô hấp cấp tính không giải thích được bằng 

các nguyên nhân khác. [1,( 2)] 

1.2. Lâm sàng 

- Có những người mắc SARS- CoV-2  không triệu chứng hoặc có triệu chứng 

như:  

- Sốt, ho khan, mệt mỏi và đau cơ.  

- Đau họng, nghẹt mũi, chảy nước mũi, đau đầu, ho có đờm, nôn và tiêu chảy. 

- Có thể rối loạn khứu giác hoặc tê lưỡi. 

- Một số có viêm phổi, viêm phổi nặng , sốc nhiễm trùng, suy chức năng các cơ 

quan bao gồm tổn thương thận và tổn thương cơ tim, dẫn đến tử vong. [1,( 3)] 

1.3. Xét nghiệm cận lâm sàng 

1.3.1. Xét nghiệm phục vụ chẩn đoán xác định 

- Xét nghiệm virus SARS- CoV-2 bằng kỹ huật real-time RT-PCR ( đây là tiêu 

chuẩn vàng): dương tính. 

 



 
 

 
 

- Kỹ thuật Xpert XPRESS trên hệ thống GeneXpert (RT- PCR khép kín) 

- Giải trình tự gene từ các mẫu bệnh phẩm 

- Test nhanh để tìm kháng nguyên SARS-CoV-2 và/hoặc kỹ thuật LAMP (khuếch 

đại đẳng nhiệt qua trung gian vòng lặp: Loop-mediated Isothermal 

Amplification)…để phát hiện vật liệu di truyền của SARS-CoV-2. Trường hợp xét 

nghiệm cho kết quả dương tính hoặc âm tính nhưng người bệnh có biểu hiện lâm sàng 

nghi ngờ thì phải khẳng định lại bằng kỹ thuật realtime RT-PCR [1,(3,4)] 

1.3.2. Cận lâm sàng để tiên lượng bệnh và theo dõi điều trị 

a, Các xét nghiệm huyết học, sinh hóa máu:: 

- Công thức máu: số lượng bạch cầu trong máu có thể bình thường hoặc giảm; số 

lượng bạch cầu lympho thường giảm, đặc biệt nhóm diễn biến nặng. 

- Glucose, Ure, Cre, Điện giải đồ bình thường ở các bệnh nhân không có triệu 

chứng hoặc triệu chứng nhẹ. 

- ALT, AST, CK, LDH có thể tăng nhẹ ở một số trường hợp 

- CRP bình thường hoặc tăng, procalcitonin (PCT) thường bình thường hoặc tăng 

nhẹ.  

- Rối loạn đông máu (Prothrombin , Thromboplastin, Fibrinogen), tăng D-dimer, 

Nghiệm pháp rượu có thể dương tính trong các trường hợp diễn biến nặng có các biểu 

hiện suy chức năng các cơ quan  rối loạn điện giải và toan kiềm. 

- Khí máu: toan hô hấp trong các trường hợp nặng  

- Các xét nghiệm khác: Triglycerid, Cholesterol, LDL- Cho, HDL- Cho, Albumin, 

Protien, 10 thông số nước tiểu để theo dõi hoặc phát hiện các bệnh lý kèm theo. [1,( 

3)] 

* Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm cho người bệnh khi có 

diễn biến bất thường hoặc khi có kết luận sau 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. 

b,  X-quang và chụp cắt lớp (CT) phổi 



 
 

 
 

 Khi có viêm phổi, tổn thương thường ở hai bên với dấu hiệu viêm phổi kẽ hoặc 

đám mờ (hoặc kính mờ) lan tỏa, ở ngoại vi hay thùy dưới. Tổn thương có thể tiến 

triển nhanh trong ARDS. Ít khi gặp dấu hiệu tạo hang hay tràn dịch, tràn khí màng 

phổi. 

1.3.3. Xét nghiệm phục vụ biến chứng 

- Cấy đờm trong các trường hợp bội nhiễm phổi 

- Cấy máu nếu nghi ngờ có nhiễm trùng huyết [1,( 3)] 

2. Chẩn đoán phân biệt  

+ Vi rút cúm mùa (A/H3N2, A/H1N1, B), vi rút á cúm, vi rút hợp bào hô hấp 

(RSV), rhinovirus, myxovirrus, adenovirus. 

+ Hội chứng cảm cúm do các chủng coronavirus thông thường. 

+ Các căn nguyên khuẩn vi khuẩn không điển hình như 

Mycoplasma pneumonia etc. 

+ Các căn nguyên khác có thể gây viêm đường hô hấp cấp tính nặng như cúm gia 

cầm A/H5N1, A/H7N9, A/H5N6, SARS-CoV, và MERS-CoV. 

+ Do các căn nguyên khác hoặc do tình trạng nặng của các bệnh lý mạn tính [1,( 

6,7)] 

3. Chẩn đoán mức độ  

3. 1. Không triệu chứng:  

Là người nhiễm SARS-CoV-2 được khẳng định bằng xét nghiệm realtime RT-

PCR dương tính, nhưng không có triệu chứng lâm sàng. [1,( 4)] 

3. 2. Mức độ nhẹ: Viêm đường hô hấp trên cấp tính 

- Người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 có các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu 

như như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ. 

- Không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu ô xy. [1,( 4)] 

3. 3. Mức độ vừa: Viêm phổi 

- Người lớn và trẻ lớn: bị viêm phổi , SpO2 ≥ 93% khi thở khí trời. 

- Trẻ nhỏ: trẻ có ho hoặc khó thở và thở nhanh và không có các dấu hiệu của viêm 

phổi nặng. [1,( 4)] 



 
 

 
 

3. 4. Mức độ nặng- Viêm phổi nặng 

- Người lớn và trẻ lớn: bệnh nhân Viêm phổi , kèm theo: nhịp thở > 30 lần/phút, 

khó thở nặng, hoặc SpO2 < 93% khi thở khí phòng. 

- Trẻ nhỏ: ho hoặc khó thở, và có ít nhất một trong các dấu hiệu sau đây: tím tái 

hoặc SpO2 < 93%; suy hô hấp nặng (thở rên, rút lõm lồng ngực); 

Hoặc trẻ được chẩn đoán viêm phổi và có bất kỳ dấu hiệu nặng sau: không thể 

uống/bú được; rối loạn ý thức (li bì hoặc hôn mê); co giật. Có thể có các dấu hiệu 

khác của viêm phổi như rút lõm lồng ngực, thở nhanh (tần số thở/phút như trên). [1,( 

4)] 

3. 5. Mức độ nguy kịch 

3.5.1. Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) 

- Khởi phát: các triệu chứng hô hấp mới hoặc xấu đi trong vòng một tuần kể từ 

khi có các triệu chứng lâm sàng. 

- X-quang, CT scan hoặc siêu âm phổi: hình ảnh mờ hai phế trường mà không 

phải do tràn dịch màng phổi, xẹp thùy phổi hoặc các nốt ở phổi. 

- Nguồn gốc của phù phổi không phải do suy tim hoặc quá tải dịch. Cần đánh 

giá khách quan (siêu âm tim) để loại trừ phù phổi do áp lực thủy tĩnh nếu không thấy 

các yếu tố nguy cơ. 

- Thiếu ô xy máu: ở người lớn, phân loại dựa vào chỉ số PaO2/FiO2 (P/F) và 

SpO2/FiO2 (S/F) khi không có kết quả PaO2: 

+ ARDS nhẹ: 200 mmHg < P/F ≤ 300 mmHg với PEEP hoặc CPAP ≥ 5 cm 

H2O. 

+ ARDS vừa: 100 mmHg < P/F ≤ 200 mmHg với PEEP ≥ 5 cmH2O). 

+ ARDS nặng: P/F ≤ 100 mmHg với PEEP ≥ 5 cmH2O 

+ Khi không có PaO2: S/F ≤ 315 gợi ư ARDS (kể cả những người bệnh không 

thở máy) 

- Thiếu ô xy máu: ở trẻ em dựa vào các chỉ số OI (chỉ số Oxygen hóa: 

OI = MAP* × FiO2 × 100 / PaO2) (MAP*: áp lực đường thở trung bình) hoặc 

OSI (chỉ số Oxygen hóa sử dụng SpO2: OSI = MAP × FiO2 × 100 /SpO2) cho người 



 
 

 
 

bệnh thở máy xâm nhập, và PaO2/FiO2 hay SpO2/FiO2 cho thở CPAP hay thở máy 

không xâm nhập (NIV): 

+ NIV BiLevel hoặc CPAP ≥ 5 cmH2O qua mặt nạ: PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg 

hoặc SpO2/FiO2 ≤ 264 

+ ARDS nhẹ (thở máy xâm nhập): 4 ≤ OI <8 hoặc 5 ≤ OSI <7,5 

+ ARDS vừa (thở máy xâm nhập): 8 ≤ OI <16 hoặc 7,5 ≤ OSI < 12,3 

+ ARDS nặng (thở máy xâm nhập): OI ≥ 16 hoặc OSI ≥ 12,3 [1,( 5)] 

3.5.2. Nhiễm trùng huyết (sepsis) 

- Người lớn: có dấu hiệu rối loạn chức năng các cơ quan: 

+ Thay đổi ý thức: ngủ gà, lơ mơ, hôn mê 

+ Khó thở hoặc thở nhanh, độ bão hòa ô xy thấp 

+ Nhịp tim nhanh, mạch bắt yếu, chi lạnh, hoặc hạ huyết áp, da nổi vân tím 

+ Thiểu niệu hoặc vô niệu 

+ Xét nghiệm có rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu, nhiễm toan, tăng lactate, tăng 

bilirubine... 

- Trẻ em: khi nghi ngờ hoặc khẳng định do nhiễm trùng và có ít nhất 2 tiêu chuẩn 

của hội chứng đáp ứng viêm hệ thống (SIRS) và một trong số đó phải là thay đổi thân 

nhiệt hoặc số lượng bạch cầu bất thường. [1,( 5)] 

3.5.3. Sốc nhiễm trùng 

- Người lớn: hạ huyết áp kéo dài mặc dù đã hồi sức dịch, phải sử dụng thuốc vận 

mạch để duy trì huyết áp động mạch trung bình (MAP) ≥ 65 mmHg và nồng độ lactate 

huyết thanh > 2 mmol/L. 

- Trẻ em: sốc nhiễm trùng xác định khi có: 

+ Bất kỳ tình trạng hạ huyết áp nào: khi huyết áp tâm thu < 5 bách phân vị 

hoặc > 2SD dưới ngưỡng bình thường theo lứa tuổi, hoặc (trẻ < 1 tuổi: < 70 

mmHg; trẻ từ 1-10 tuổi: < 70 + 2 x tuổi; trẻ > 10 tuổi: < 90 mmHg). 

+ Hoặc có bất kỳ 2-3 dấu hiệu sau: thay đổi ư thức, nhịp tim nhanh hoặc 

chậm (< 90 nhịp/phút hoặc > 160 nhịp/phút ở trẻ nhũ nhi, và < 70 nhịp/phút hoặc > 

150 nhịp/phút ở trẻ nhỏ); thời gian làm đầy mao mạch kéo dài (> 2 giây); hoặc giãn 



 
 

 
 

mạch ấm/mạch nẩy; thở nhanh; da nổi vân tím hoặc có chấm xuất huyết hoặc ban 

xuất huyết; tăng nồng độ lactate; thiểu niệu; tăng hoặc hạ thân nhiệt. [1,( 6)] 

3.5.4. Các biến chứng nặng- nguy kịch khác: nhồi máu phổi, đột quỵ, sảng. [1,(6)] 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Hướng điều trị chung 

1.1. Phân loại người bệnh và xác định nơi điều trị theo các mức độ nghiêm trọng 

của bệnh: 

- Trường hợp bệnh xác định cần được theo dõi và điều trị cách ly hoàn toàn. 

+ Ca bệnh nhẹ điều trị tại các khoa phòng thông thường. 

+ Ca bệnh nặng hoặc ca bệnh nhẹ ở người có các bệnh mạn tính hay người cao 

tuổi cần được điều trị tại các phòng cấp cứu của các khoa, phòng hoặc hồi sức tích 

cực. 

 + Ca bệnh nặng-nguy kịch: (suy hô hấp nặng, ARDS, sốc nhiễm trùng, suy đa 

cơ quan) cần được điều trị hồi sức tích cực. Do chưa có thuốc đặc hiệu, điều trị hỗ 

trợ và điều trị triệu chứng là chủ yếu. 

- Cá thể hóa các biện pháp điều trị cho từng trường hợp, đặc biệt là các ca 

bệnh nặng-nguy kịch. 

       - Có thể áp dụng một số phác đồ điều trị nghiên cứu được Bộ Y tế cho phép. 

       - Theo dõi, phát hiện và xử trí kịp thời các tình trạng nặng, biến chứng của 

bệnh.[1,( 8,9)] 

1.2. Các biện pháp theo dõi và điều trị chung 

- Nghỉ ngơi tại giường, phòng bệnh cần được đảm bảo thông thoáng, có thể sử 

dụng hệ thống lọc không khí hoặc các biện pháp khử trùng phòng bệnh khác như đèn 

cực tím (nếu có). 

- Vệ sinh mũi họng, có thể giữ ẩm mũi bằng nhỏ dung dịch nước muối sinh lý, súc 

miệng họng bằng các dung dịch vệ sinh miệng họng thông thường. 

- Giữ ấm 

- Uống đủ nước, đảm bảo cân bằng dịch, điện giải. 

- Đảm bảo dinh dưỡng và nâng cao thể trạng, bổ sung vitamin nếu cần thiết.  



 
 

 
 

- Giảm ho bằng các thuốc giảm ho thông thường nếu cần thiết. 

- Tư vấn, hỗ trợ tâm lý, động viên người bệnh. [1,( 9,10)] 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Hạ sốt: 

Nếu sốt cao, có thể dùng paracetamol liều 10-15 mg/kg/lần, không quá 60 

mg/kg/ngày cho trẻ em và không quá 2 gam/ngày với người lớn. [1,( 10)] 

2.2.Điều trị suy hô hấp 

a. Liệu pháp ô xy và theo dõi 

- Cần cho thở ô xy ngay với bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp nặng có suy hô 

hấp, thiếu ô xy máu, sốc để đạt đích SpO2 > 94% 

- Với trẻ em, nếu trẻ có các dấu hiệu cấp cứu như khó thở nặng, tím tái, sốc, hôn 

mê, co giật.., cần cung cấp oxy trong quá trình cấp cứu để đạt đích SpO2 ≥ 94%. Khi 

tình trạng trẻ ổn định, điều chỉnh để đạt đích SpO2 ≥ 96%. 

- Theo dõi sát tình trạng người bệnh để phát hiện các dấu hiệu nặng, thất bại với 

liệu pháp thở oxy để có can thiệp kịp thời. [1,(10)] 

b. Điều trị suy hô hấp nguy kịch & ARDS 

- Khi tình trạng giảm ô xy máu không được cải thiện bằng các biện pháp thở ô 

xy, SpO2 ≤ 92%, hoăc/và gắng sức hô hấp: có thể cân nhắc chỉ định thở ô xy dòng 

cao qua gọng mũi (High Flow Nasal Oxygen), CPAP, hoặc thở máy không xâm nhập 

BiPAP. 

- Không áp dụng biện pháp thở máy không xâm nhập ở người bệnh có rối 

loạn huyết động, suy chức năng đa cơ quan và rối loạn ý thức. 

- Cần theo dõi chặt chẽ người bệnh để phát hiện các dấu hiệu thất bại để có 

can thiệp kịp thời. Nếu tình trạng thiếu ô xy không cải thiện với các biện pháp hỗ trợ 

hô hấp không xâm nhập, cần đặt ống nội khí quản và thở máy xâm nhập. 

- Cần đặt ống nội khí quản bởi người có kinh nghiệm, áp dụng các biện pháp dự 

phòng lây nhiễm qua không khí khi đặt ống nội khí quản. 

- Hỗ trợ hô hấp: áp dụng phác đồ hỗ trợ hô hấp trong ARDS cho người lớn 

và trẻ em. Chú ý các điểm sau: 



 
 

 
 

+ Thở máy: áp dụng chiến lược thở máy bảo vệ phổi, với thể tích khí lưu 

thông thấp (4-8 ml/kg trọng lượng lý tưởng) và áp lực thì thở vào thấp (giữ áp lực cao 

nguyên hay Pplateau < 30 cmH2O, ở trẻ em, giữ Pplateau < 28 cmH2O). Thể tích khí 

lưu thông ban đầu 6 ml/kg, điều chỉnh theo sự đáp ứng của người bệnh và theo mục 

tiêu điều trị. 

+ Chấp nhận tăng CO2, giữ đích pH ≥ 7.20. 

+ Trường hợp ARDS nặng ở người lớn, cân nhắc áp dụng thở máy ở tư thế 

nằm sấp 12-16 giờ/ngày (nếu có thể). 

+ Có thể áp dụng chiến lược PEEP cao cho ARDS vừa và nặng. Tùy theo độ 

giãn nở (compliance) của phổi để cài đặt PEEP phù hợp. 

+ Tránh ngắt kết nối người bệnh khỏi máy thở dẫn tới mất PEEP và xẹp phổi. 

Nên sử dụng hệ thống hút nội khí quản kín. 

+ Ở trẻ em và trẻ sơ sinh, có thể thở máy cao tần (HFOV-High Frequency 

Oscillatory Ventilation) sớm (nếu có), hoặc khi thất bại với thở máy thông thường. 

Không sử dụng HFOV cho người lớn. 

+ Cần đảm bảo an thần, giảm đau thích hợp khi thở máy. Trong trường hợp 

ARDS vừa - nặng, có thể dùng thuốc giãn cơ, nhưng không nên dùng thường quy. 

- Kiểm soát cân bằng dịch chặt chẽ, tránh quá tải dịch, đặc biệt ngoài giai 

đoạn bù dịch hồi sức tuần hoàn. 

- Trường hợp thiếu ô xy nặng, dai dẳng, thất bại với các biện pháp điều trị 

thông thường, cân nhắc chỉ định và sử dụng các kỹ thuật trao đổi ô xy qua màng 

ngoài cơ thể (ECMO) cho từng trường hợp cụ thể và thực hiện ở những nơi có đủ 

điều kiện triển khai kỹ thuật này. 

- Do ECMO chỉ có thể thực hiện được ở một số cơ sở y tế lớn, nên trong 

trường hợp cân nhắc chỉ định ECMO, các cơ sở cần liên hệ, vận chuyển người 

bệnh sớm và tuân thủ quy trình vận chuyển người bệnh do Bộ Y tế quy định. 

[1,(10,11)] 

2.3. Điều trị sốc nhiễm trùng 

a. Hồi sức dịch 



 
 

 
 

Sử dụng dịch tinh thể đẳng trương như nước muối sinh lý hay Ringer lactat. Tránh 

dùng các dung dịch tinh thể nhược trương, dung dịch Haes-steril, Gelatin để hồi sức 

dịch. [1,(11)] 

b. Thuốc vận mạch 

- Người lớn: nor-adrenaline là lựa chọn ban đầu, điều chỉnh liều để đạt đích huyết 

áp động mạch trung bình (MAP) ≥ 65 mmHg và cải thiện tưới máu. Nếu tình trạng 

huyết áp và tưới máu không cải thiện hoặc có rối loạn chức năng tim dù đã đạt được 

đích MAP với dịch truyền và thuốc co mạch, có thể cho thêm dobutamine. 

- Trẻ em: adrenaline là lựa chọn ban đầu, có thể cho dopamin, hoặc dobutamine. 

Trong trường hợp sốc giãn mạch (áp lực mạch hay chênh lệch huyết áp tối đa và tối 

thiểu > 40 mmHg), cân nhắc cho thêm nor-adrenaline. Điều chỉnh liều thuốc vận 

mạch để đạt đích MAP > 50th bách phân vị theo lứa tuổi. [1,(12)] 

c. Cấy máu và thuốc kháng sinh phổ rộng  

Theo kinh nghiệm sớm trong vòng một giờ xác định sốc nhiễm trùng. [1,(12)] 

d. Kiểm soát đường máu, (giữ nồng độ đường máu từ 8-10 mmol/L), can xi máu, 

albumin máu, (truyền albumin khi nồng độ albumin < 30 g/L, giữ albumin máu ≥ 35 

g/L). [1,(12)] 

e. Trường hợp có các yếu tố nguy cơ : 

Suy thượng thận cấp, hoặc sốc phụ thuộc catecholamine: có thể cho 

hydrocorticone liều thấp: Người lớn hydrocortisone 50 mg tiêm tĩnh mạch mỗi 6 giờ; 

trẻ em 2 mg/kg/liều đầu tiên, sau đó 0,5-1,0 mg/kg mỗi 6 giờ. [1,(12)] 

g. Truyền khối hồng cầu khi cần, giữ nồng độ huyết sắc tố ≥ 10 g/dl. [1,(12)] 

2.4. Điều trị hỗ trợ chức năng các cơ quan 

- Hỗ trợ chức năng thận: 

- Hỗ trợ chức năng gan: nếu có suy gan 

- Điều chỉnh rối loạn đông máu: truyền tiểu cầu, plasma tươi, các yếu tố đông máu 

nếu cần thiết. Nếu D-dimer tăng từ 500 - 1000 μg/L, sử dụng enoxaparine liều dự 

phòng; Nếu D-dimer tăng trên 1000 μg/L, dùng enoxaparine liều điều trị. [1,(12,13)] 

2.5. Các biện pháp điều trị khác 



 
 

 
 

a. Corticosteroids toàn thân 

- Chỉ định 

+ Bệnh nhân mắc COVID-19 mức độ vừa, nặng hoặc nguy kịch  

+ Hội chứng viêm hệ thống ở trẻ em liên quan tới COVID-19  

+ Những trường hợp covid-19 có bệnh nền cần phải tiếp tục điều trị bệnh nền 

bằng corticosteroid toàn thân 

- Thuốc và liều lượng 

+  Bệnh nhân mắc COVID-19 mức độ vừa, nặng hoặc nguy kịch: 

* Ưu tiên sử dụng DEXAMETHASONE:Người lớn: 6 mg, 1 lần/ngày, Trẻ em: 

0.15 mg/kg/lần (tối đa 6 mg), 1 lần/ngày 

Thời gian sử dụng: tối thiểu tới 7-10 ngày 

* Hydrocortisone: Người lớn: 50 mg/lần, 3 lần/ngày cách 8 giờ, hoặc 100 

mg/lần, 2 lần/ngày, cách 12 giờ, tiêm tĩnh mạch 

Trẻ em: 0.5 mg/kg/lần, 2 lần/ngày cách 12 giờ (tối đa 150 mg/ngày), tiêm TM 

* Methylprednisolone:Người lớn: 16 mg/lần, 2 lần/ngày cách 12 giờ, Trẻ em: 

0.8 mg/kg/lần, 2 lần/ngày cách 12 giờ (tối đa 32 mg/ngày) 

* Prednisolone: (uống)Người lớn: 40 mg/lần, 1 lần/ngày, Trẻ em: 1 mg/kg/lần 

(tối đa 40 mg), 1 lần/ngày 

+ Hội chứng viêm hệ thống liên quan tới COVID-19 ở trẻ em (Multisytem 

Inflammatory Syndrome in Children- MIS-C) 

Thuốc sử dụng: methylprednisolone, prednisolone, prednisone 

* Thể nhẹ-vừa: (không có suy hô hấp, suy tuần hoàn): Methylprednisolone hoặc 

prednisolone 2 mg/kg/ngày (tối đa 40-60 mg/ngày), chia thành 2-3 lần, cách 8-12h, 

giảm dần liều và ngừng thuốc trong 2-3 tuần 

*Thể nặng- nguy kịch: (có suy hô hấp, suy tuần hoàn): Liều tấn công: 

Methylprednisolone 10-30 mg/ngày, từ 1-3 ngày. Sau đó dùng prednisolone liều 2 

mg/kg/ngày (tối đa 40-60 mg/ngày).Giảm dần liều và ngừng trong thời gian 2-3 tuần 

(thể nặng), và 6-8 tuần (với thể nguy kịch). 



 
 

 
 

+  Những trường hợp COVID-19 có bệnh nền cần tiếp tục điều trị bệnh nền bằng 

corticosteroid toàn thân [1,(13,14)] 

b. Điều trị và dự phòng rối loạn đông máu 

Theo dõi, đánh giá lâm sàng và xét nghiệm (PT, APTT, FiB, INR, D-Dimer, …), 

phân tầng nguy cơ huyết khối tĩnh mạch.  

  Điều chỉnh rối loạn đông máu: truyền tiểu cầu, plasma tươi, các yếu tố đông máu 

nếu cần thiết.   

-  Đối với trường hợp (F0) không làm được xét nghiệm và người bệnh mức độ 

vừa, nặng, nguy kịch được chỉ định điều trị dự phòng rối loạn đông máu ngay như 

sau: Enoxaparin 1mg/kg/24h hoặc Heparine thông thường 5000 đơn vị tiêm dưới 

da/12 giờ một lần. 

-  Đối với trường hợp làm được xét nghiệm  

*) Người lớn: chỉ định và liều lượng Enoxaparin theo bảng sau:  

  Nguy cơ thấp huyết khối 

tĩnh mạch 

Nguy cơ trung bình 

huyết khối tĩnh mạch 

Nguy cơ cao huyết 

khối tĩnh mạch 

Tiêu chí D-Dimer < 1000 ng/ml 

Fibrinogen < 5 g/l 

D-Dimer 1000-2900 

ng/ml 

Fibrinogen ≥ 5g/l 

Có bất cứ yếu tố nguy 

cơ nào: 

- D-Dimer ≥ 3000 

ng/ml 

- Fibrinogen ≥ 8g/l 

- Die Score ≥ 4 

- Thở máy, ECMO 

- Có yếu tố nguy cơ cao 

tắc mạch phổi 

Thuốc BMI <20: Enoxaparin 

40mg TDD mỗi 24 giờ 

hoặc heparin nếu CrCl 

<30 ml/phút 

BMI <20: Enoxaparin 

40mg TDD mỗi 24 giờ 

hoặc Heparin nếu CrCl 

< 30ml/phút 

≤ 150 kg: Enoxaparin 1 

mg/kg TDD mỗi 12 giờ 

>150kg hoặc CrCl <30 

ml/phút: Heparin chỉnh 

liều theo APTT 



 
 

 
 

BMI 20-29: Enoxaprin 

40 mg TDD mỗi 24 giờ 

hoặc Heparin nếu CrCl 

<30 ml/phút 

BIMI ≥ 30: Enoxaparin 

40mg TDD mỗi 12 giờ 

hoặc Heparin nếu CrCl 

<30 ml/phút 

BMI ≥ 20: Enoxaparin 

40mg TDD mỗi 12 giờ 

(0.5mg/kg/12 giờ) hoặc 

Heparin nếu CrCl <30 

ml/phút 

Nếu có sự gia tăng 

nhanh d-dimer hoặc tình 

trạng oxy máu xấu đi 

cấp tính chuyển sang 

liều nguy cơ cao 

Theo dõi Không khuyến cáo theo 

dõi Anti- Xa 

Theo dõi Anti-Xa 

khi dùng enoxaparine 

Theo dõi APTT khi 

dùng Heparin 

Theo dõi Anti-Xa khi 

dùng Enoxaprin 

Theo dõi APTT, AT III 

khi dùng Heparin 

*) Trẻ em 

- Nguy cơ huyết khối tĩnh mạch thấp: (trẻ được đặt tĩnh mạch trung tâm, bệnh 

nặng nhưng không có tình trạng tăng đông, tăng viêm, D-Dimer < 1500 ng/ml) 

Enoxaparine tiêm dưới da theo liều lượng: 

+ Trẻ < 2 tháng tuổi: 0.75 mg/kg/liều, mỗi 12 giờ 

+ Trẻ ≥ 2 tháng tuổi: 0.5 mg/kg/liều, mỗi 12 giờ 

- Nguy cơ huyết khối tĩnh mạch cao: (trẻ trong tình trạng nặng, nguy kịch tình 

trạng tăng đông, tăng viêm, D-Dimer > 1500 ng/ml, Feritin >500 ng/ml, CRP > 

150mg/L, hoặc có tiền sử bị huyết khối) 

Enoxaparine tiêm dưới da theo liều lượng: 

+ Trẻ < 2 tháng tuổi: 1.5 mg/kg/liều, mỗi 12 giờ 

+ Trẻ ≥ 2 tháng tuổi: 1.0 mg/kg/liều, mỗi 12 giờ 

Theo dõi Anti-Xa, đích của Anti-Xa: 0.5-1.0 UI/ml [1,(14,15,16)] 

c. Lọc máu ngoài cơ thể 



 
 

 
 

Các trường hợp ARDS nặng và/hoặc sốc nhiễm trùng nặng không đáp ứng hoặc 

đáp ứng kém với các biện pháp điều trị thường. Cân nhắc sử dụng các biện pháp lọc 

máu liên tục ngoài cơ thể bằng các loại quả lọc có khả năng hấp phụ cytokines. 

[1,(16)] 

d. Immunoglobuline truyền tĩnh mạch (IVIG) 

- Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể cân nhắc sử dụng IVIG cho những trường 

hợp bệnh nặng. 

- Hội chứng viêm hệ thống liên quan tới COVID-19 ở trẻ em: Tổng liều 2 g/kg 

(tối đa 100g), truyền tĩnh mạch trong 12-24 giờ, hoặc 1 g/kg/ngày x 2 ngày[1,(17)] 

e. Thuốc kháng sinh 

- Với các trường hợp viêm phổi, cấy máu và cấy đờm tìm vi khuẩn và cân nhắc sử 

dụng kháng sinh thích hợp theo kinh nghiệm. Điều chỉnh kháng kháng sinh đồ. 

- Nếu có tình trạng nhiễm trùng huyết, cần cho kháng sinh phổ rộng. Điều chỉnh 

kháng sinh khi có kết quả kháng sinh đồ. [1,(17)] 

g. Phục hồi chức năng và chăm sóc dinh dưỡng 

- Cân nhắc điều trị phục hồi chức năng hô hấp sớm, chế độ dinh dưỡng đầy đủ 

Calo và các vitamin thiết yếu cho các người bệnh. 

- Đảm bảo cân bằng nước, điện giải[1,(17)] 

h. Phát hiện và xử trí các biểu hiện thần kinh và tâm thần. [1,(17)] 

* Tiêu chuẩn xuất viện 

- Xuất viện vào ngày thứ 10 kể từ thời điểm xét nghiệm (+) với SARSCoV-2 khi: 

  + Không có triệu chứng lâm sàng trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm xét 

nghiệm (+) với SARS-CoV-2.  

   + Tối thiểu lấy hai mẫu bệnh phẩm liên tiếp (cách nhau tối thiểu 24 giờ) có kết 

quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc 

nồng độ vi rút thấp (Ct ≥ 30); thời gian từ khi lấy mẫu bệnh phẩm cuối cùng tới khi 

ra viện không quá 24h. 

- Xuất viện vào ngày thứ 14 kể từ thời điểm xét nghiệm (+) với SARSCoV-2:   



 
 

 
 

   + Có triệu chứng lâm sàng trong 10 ngày kể từ thời điểm xét nghiệm (+) với 

SARS-CoV-2.   

   + Tối thiểu lấy hai mẫu bệnh phẩm liên tiếp (cách nhau tối thiểu 24 giờ) có kết 

quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR âm tính với SARS-CoV2 hoặc 

nồng độ vi rút thấp (Ct ≥ 30); thời gian từ khi lấy mẫu bệnh phẩm cuối cùng tới khi 

ra viện không quá 24h.  

- Xuất viện sau ngày thứ 14 kể từ thời điểm xét nghiệm (+) với SARSCoV-2 (ngày 

ra viện được xác định là sau 3 ngày kể từ ngày không còn triệu chứng lâm sàng + 

đảm bảo tiêu chuẩn về kết quả xét nghiệm). 

+ Có triệu chứng lâm sàng sau 10 ngày kể từ thời điểm xét nghiệm (+) với SARS-

CoV-2. 

 + Tối thiểu lấy hai mẫu bệnh phẩm liên tiếp (cách nhau tối thiểu 24 giờ) có kết 

quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR âm tính với SARS-CoV2 hoặc 

nồng độ vi rút thấp (Ct ≥ 30); thời gian từ khi lấy mẫu bệnh phẩm cuối cùng tới khi 

ra viện không quá 24h. [1,(19)] 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Nhiễm trùng tại bệnh viện 

1.1. Dự phòng viêm phổi thở máy 

Áp dụng và tuân thủ gói dự phòng viêm phổi liên quan tới thở máy: 

- Nên đặt ống NKQ đường miệng. 

- Đặt người bệnh nằm tư thế đầu cao 30-45 độ. 

- Vệ sinh răng miệng. 

- Sử dụng hệ thống hút kín, định kỳ làm thoát nước đọng trong dây máy thở. 

- Sử dụng bộ dây máy thở mới cho mỗi bệnh nhân; chỉ thay dây máy thở khi bẩn 

hoặc hư hỏng trong khi người bệnh đang thở máy. 

- Thay bình làm ấm/ẩm khi bị hỏng, bẩn, hoặc sau mỗi 5-7 ngày. [1,(18)] 

1.2. Dự phòng nhiễm trùng máu liên quan tới đường truyền trung tâm. 

Sử dụng bảng kiểm để theo dõi áp dụng các gói dự phòng khi đặt đường 



 
 

 
 

truyền và chăm sóc đường truyền trung tâm. Rút đường truyền trung tâm khi 

không cần thiết. [1,(18)] 

2. Loét do tỳ đè: Xoay trở người bệnh thường xuyên[1,(18)] 

3. Viêm loét dạ dày do stress và xuất huyết tiêu hóa 

- Cho ăn qua đường tiêu hóa sớm (trong vòng 24-48 giờ sau nhập viện) 

- Dùng thuốc kháng H2 hoặc ức chế bơm proton cho những người bệnh có 

nguy cơ xuất huyết tiêu hóa như thở máy ≥ 48 giờ, rối loạn đông máu, điều trị thay 

thế thận, có bệnh gan, nhiều bệnh nền kèm theo, và suy chức năng đa cơ 

quan. [1,(18)] 

4. Yếu cơ liên quan tới điều trị hồi sức 

Khi có thể, tích cực cho vận động sớm trong quá trình điều trị. [1,(18)] 

VI. PHÒNG BỆNH  

1. Phòng đặc hiệu: 

Tiêm vaccin: 2 mũi, cách nhau 8-12 tuần 

2. Phòng không đặc hiệu  

a, Ngoài cộng đồng  

- Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, hoặc bằng 

dung dịch sát khuẩn có cồn (ít nhất 60% cồn). 

- Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ 

sở y tế. 

- Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng 

khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo. 

-  Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý xây dựng lối sống 

lành mạnh. 

- Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 

- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, và khó thở, hăy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu 

trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 

- Tự cách ly, theo dơi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 



 
 

 
 

- Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng 

NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ của 

bản thân. 

- Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, 

giúp bảo vệ bản thân và gia đình: https://www.bluezone.gov.vn/. (2) 

b, Trong các cơ sở khám chữa bệnh  

      Thực hiện theo quyết định 5188 QĐ-BYT ban hành ngày 14 tháng 12 năm 2020 

(3) 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

      Người bệnh có 1 trong các biểu hiện sau :  

 Sốt, ho, đau họng, đau mỏi người và mệt, tiêu chảy có/ hoặc không 

 có yếu tố dịch tễ với Covid-19 hoặc không. 

Viêm phổi  

Có kết quả xét nghiêm PCR dương tính với SARS-COV-2. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Quyết định số 3416 /QĐ –BYT hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị COVID-19 

do chủng Crona mới (SARS-CoV-2) ngày 14/7/2021 của BYT. 

2. https://ncov.moh.gov.vn/ của Bộ y tế 

3. Quyết định 5188 QĐ- BYT ban hành ngày 14 tháng 12 năm 2020 

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

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 U07.1:  COVID-19 chẩn đoán xác định, có kết 

quả xét nghiệm SARS-CoV-2 khẳng 

định 

 

2 U07.2:  COVID-19 chẩn đoán nghi ngờ hoặc có 

thể, không có kết quả xét nghiệm SARS-

CoV-2 khẳng định 

 

https://tokhaiyte.vn/?fbclid=IwAR1riY85VQhWTIwxafVGZEvSXmoqnqoIAzju718L_n5N48JrHAIBL8UgbCw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fncovi.vn%2F%3Ffbclid%3DIwAR1NfRn7_u-1KzDBb57Ps24Hw9OsdX2wOHcNHSAeudHycPr8zil3Br0yUYo&h=AT1t15n2HBqc69aJJNbMUUiK9Bd-Q76aiVxWjgdv3xALyE2a2RXe68q6wTjWOMxeTNoPqOweTUziYVl3y_qtCELQ60ztutEEfgGCLzTT8mP7H12BreF0tYl44lIXP1Bd2fOruVXdQ6_FZJLACUis7c4bJaTv2EKxPwRzRvIotac
https://www.bluezone.gov.vn/?fbclid=IwAR0KuUG0k7bU-rhL0-g-jd2TrFgmecsrUuoVCNgAII1q_2xmCoxr330V4n4


 
 

 
 

3 J09 Cúm do virus đã định danh  

4 J11 Cúm virus không định danh  

5 J10.0 Cảm cúm với viên phổi  

6 J10.1 Cảm cúm với biểu hiện hô hấp khác  

7 J10.8 Cảm cúm với biểu hiện khác  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

VIÊM MÀNG NÃO NHIỄM KHUẨN 

( MÃ ICD 10: G00) 

 

I. KHÁI NIỆM  

1. Viêm màng não mủ là tình trạng bệnh lý gây nên bởi các vi khuẩn có khả năng 

sinh mủ, xâm nhập vào màng não.  

2. Bệnh cảnh lâm sàng chủ yếu là hội chứng nhiễm khuẩn cấp và hội chứng màng 

não, đôi khi có biểu hiện của ổ nhiễm trùng khởi điểm ( đường vào). 

     - Đến nay việc điều trị viêm màng não mủ còn phức tạp và tiên lượng dè dặt [1,( 

17)] 

II. NGUYÊN NHÂN  

3. Có ít nhất 14 căn nguyên gây VMN mủ, Hiện nay ở Việt Nam, căn nguyên 

thường gặp nhất ở trẻ em là Hemophilus influenza typ B, phế cầu và não mô cầu 

4. Ở người trưởng thành là liên cầu ( đặc biệt S.suis), phế cầu, não mô cầu. 

5. Ngoài ra cần lưu ý Listeria monocytogenes có thể gặp ở người già và trẻ sơ 

sinh. [1,( 17)] 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định. 

1.1. Triệu chứng lâm sàng. 

1.1.1. Hội chứng nhiễm khuẩn cấp tính. 

Bệnh nhân sốt cao có thể đến 30- 400 C, có tình trạng nhiễm khuẩn nhiễm độc như li 

bì, mệt mỏi, môi khô, da xanh tái, lưỡi bẩn... và đôi khi có biểu hiện như tình trạng 

sốc nhiễm khuẩn hay nhiễm khuẩn huyết. [2,( 106)] 

1.1.2. Hội chứng màng não. 

a. Triệu chứng cơ năng 

6. Nhức đầu: thường liên tục, cả hai bên, nhất là vùng thái dương chẩm, kèm theo 

bệnh nhân có biểu hiện sợ ánh sáng, nằm co theo tư thế cò súng, mặt quay vào góc 

tối. 



 
 

 
 

7. Nôn: nôn tự nhiên, nôn vọt dễ dàng, nhiều lần, và không liên quan đến bữa ăn 

8. Táo bón: là biểu hiện thường thấy, tuy nhiên ở trẻ em đôi khi gặp ỉa lỏng. [2,( 

106)] 

b. Triệu chứng thực thể. 

     Các biểu hiện thường thấy nất là dấu hiệu cứng gáy, Kernig (+), Brudzinski (+), 

vạch màng não (+), ngoài ra có thể gặp tăng cảm giác đau. [2,( 106)] 

1.1.3. Các triệu chứng thần kinh. 

9. Co giật: thường là co giật toàn thân, nhưng cũng có thể co giạt cục bộ. 

10. Rối loạn tri giác: bệnh nhân li bì, vật vã, có thể hôn mê, liệt khu trú [2,( 106)] 

1.1.4. Các triệu chứng khác. 

11. Một số triệu chứng thường gặp có liên quan đến căn nguyên gây bệnh như có 

ban xuất huyết hoại tử hình sao, đau khớp hay gặp trong viêm màng não do não mô 

cầu. Viêm phổi, viêm xoang, mụn phỏng tron viêm màng não do phế cầu, các mụn 

mủ ở vùng đầu mặt hay gặp trong viêm màng não do tụ cầu vàng, viêm màng não do 

Heamophillus influenza thường diễn biếm rất đột ngột ở trẻ em. 

- Ngoài ra có thể gặp tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn do ức chế trung tâm và rối 

loạn thần kinh thực vật, mất nước và rối loạn điện giải [2,( 106)] 

1.2. Cận lâm sàng 

1.2.1. Cận lâm sàng chẩn đoán xác định bệnh và tìm nguyên nhân  

12. Xét nghiêm dịch não tủy. 

Màu sắc: dịch não tủy đục với các mức độ khác nhau: nước dừa non, nước vo 

gạo, đục như mủ. 

        + Áp lực tăng 

Xét nghiệm tế bào: có thể tăng tới hàng nghìn tế bào, chủ yếu đa nhân trung tính. 

Xét nghiệm sinh hóa: protein tường tăng trên 1g/l, đường thường giảm, muối 

bình thường, Pandy dương tính. 

Soi, cấy dịch não tủy, hoặc PCR xác định vi khuẩn gây bệnh. 

13. Xét nghiệm máu: bạch cầu tăng cao chủ yếu đa nhân trung tính. Tăng CRP, 

tăng Procalcitonin [2,( 106)] 



 
 

 
 

1.2.2. Cận lâm sàng để tiên lượng bệnh và theo dõi điều trị 

14. Viêm màng não mủ thường kèm theo nhiễm trùng huyết, nên cần làm các xét 

nghiệm sau: 

15. Định kỳ 5 – 7 ngày xét nghiệm TPTTB máu để đánh giá điều trị 

16. Cấy máu, cấy dịch ổ nhiễm trùng: có thể phát hiện vi khuẩn gây bệnh 

17. Ure, Cre, Điện giải đồ, AST, ALT, Triglycerid, Cholesterol, LDL- Cho, HDL- 

Cho,  Đông máu cơ bản, Pro, Albumin: đánh giá tổn thương gan, thận và xác định 

liều lượng kháng sinh. Cũng như tác dụng phụ của thuốc 

18. Xét nghiệm nước tiểu 10 thông số: đánh giá tổn thương tiết niệu 

19. Siêu âm ổ bụng, Xquang phổi đánh giá nhiễm trùng các cơ quan. Có thể là ổ 

phát bệnh hoặc ổ di bệnh 

- Chọc và xét nghiệm dịch não tủy đánh giá đáp ứng điều trị trong quá trình 

điều trị mỗi 5 – 7 ngày, nếu bệnh tiến triển chậm cần phải xét nghiệm sớm hơn, làm 

PCR Tuberculosis  để chẩn đoán phân biệt với Lao màng não 

     - Ngoài ra cần chụp CT sọ não, MRI sọ não góp phần chẩn đoán phân biệt với 

apxe não, u não, viêm não... 

* Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm cho người bệnh khi có 

diễn biến bất thường hoặc khi có kết luận sau 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  

a, Trường hợp dịch não tủy trong hoặc hơi đục nhẹ, nhưng không có kết quả vi 

sinh. 

20. Viêm màng não do lao: thường diễn biến từ từ, xét nghiệm DNT thường 

muối giảm, tế bào Lympho tăng, cần kết hợp tiền sử gia đình, gầy sút cân, sốt về đêm, 

chụp phổi, Mantoux, tìm kháng nguyên Lao trong dịch não tủy. 

21. Viêm màng não do virus: Protein tăng nhẹ dưới 1g/l, tế bào tăng vài chục 

đến vài trăm chủ yếu tế bào lympho và đơn nhân. 

22. Viêm màng não do nấm: thường ở những người suy giảm miễn dịch, cần 



 
 

 
 

làm xét nghiệm nhuộm mực tàu, soi tìm nấm trong dịch não tủy. 

23. Viêm màng não do kí sinh trùng: hay co giật kiểu động kinh, bạch cầu 

ái toan tăng trong máu và dịch não tủy.  

24. Ổ nhiễm khuẩn cạnh màng não: chụp CT sọ não 

25. Viêm màng não do vi khuẩn không sinh mủ: Lepto, Giang mai, Lao, 

bệnh Lyme [2,( 109)] 

b, Trường hợp dịch vàng 

Phân biệt với Lao màng não hay xuất huyết cũ [2,( 109)] 

c, Trường hợp dịch não tủy màu hồng 

Phân biệt với xuất huyết não [2,( 109)] 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị  

- Là một bệnh cấp cứu, cần 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 [1,( 18)] 

2. Điều trị cụ thể 

2.1. Kháng sinh 

2.1.1. Nguyên tắc lựa chọn kháng sinh.  

26. Càng sớm càng tốt ngay khi có chẩn đoán. 

27. Kháng sinh có khả năng thấm tốt vào màng não. 

28. Khi có kết quả kháng sinh đồ cần chọn kháng sinh theo kháng sinh đồ. 

29. Thuốc phải đủ liều và dùng đường tĩnh mạch. 

30. Thời gian dùng kháng sinh tùy theo đáp ứng lâm sàng và biến đổi dịch não tủy, 

trung bình 10- 14 ngày, ngừng khi protein dịch não tủy < 0.5 g/l. [3,( 99,100)] 

2.1.2. Cụ thể. 

Điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm đối với viêm màng não mủ. [1,( 19)] 

Lứa tuổi Căn nguyên 

thường gặp 

Kháng sinh  

ưu tiên 

Kháng sinh 

thay thế 



 
 

 
 

0-4 tuần Vi khuẩn 

đường ruột, 

S.agalactiae, 

Listeria 

Ampicillin kết 

hợp với cefotaxim 

ampicillin kết hợp với 

aminoglycoside. 

 

 

 

4- 12 tuần HI, phế cầu, 

não mô cầu, 

S.agalactiae 

Ecoli, Listeria 

Ampicillin kết 

hợp Ceftriaxon ( 

hoặc cefotaxim) 

Vancomycin kết hợp 

Ceftriaxon ( hoặc 

cefotaxim) 

3 tháng- 18 tuổi HI, phế cầu, 

não mô cầu 

 

Ceftriaxon ( hoặc 

cefotaxim) 

Vancomycin kết hợp 

Ceftriaxon ( hoặc 

cefotaxim) 

18- 50 tuổi Phế cầu, liên 

cầu, não mô 

cầu 

Ceftriaxon ( hoặc 

cefotaxim) 

Vancomycin kết hợp 

Ceftriaxon ( hoặc 

cefotaxim) 

> 50 tuổi Phế cầu, não 

mô cầu, 

Listeria, kỵ 

khí Gram âm 

Ceftriaxon ( hoặc 

cefotaxim) 

Ampicillin kết hợp 

Ceftriaxon ( hoặc 

cefotaxim) 

Tổn thương miễn 

dịch 

Phế cầu, não 

mô cầu, 

Listeria, kỵ 

khí Gram âm 

Ampicillin kết 

hợp   với 

Ceftazidim. 

Vancomycin kết hợp với 

Ampicillin, Ceftazidim. 

Chấn thương sọ 

não, sau phẫu 

thuật thần kinh. 

Dò DNT 

Phế cầu, tụ 

cầu, vi khuẩn 

gram âm 

Vancomycin kết 

hợp Ceftazidim, 

Ceftazidim kết hợp  

Vancomycin và 

Meropenem. 

(chọn Ampicillin khi nghi ngờ Listeria, Aminoglycoside là Gentamicin hoặc 

Amikacin. 



 
 

 
 

Liều lượng kháng sinh đối với VMN mủ ở người có chức năng gan thận bình 

thường: [3,( 104,105)] 

Kháng sinh Người lớn Trẻ em 

Tổng liều 

trong ngày 

Khoảng 

cách 

liều 

(giờ) 

Tổng liều trong 

ngày 

Khoảng 

cách liều 

(giờ) 

Amikacin 15 mg/kg 8 20-30 mg/kg 8 

Gentamicin 3-5 mg/kg 8 7.5 mg/kg 8 

Ampicillin 12 g 4 200-300 mg/kg 6 

Cefotaxim 8-12 g 4-6 200 mg/kg 6-8 

Ceftazidim 6 g 8 125-150 mg/kg 8 

Ceftriaxone 4 g 12-24 80-100 mg/kg 12-24 

Ciprofloxacin 1 g 12 - - 

Meropenem 6 g 8 120 mg/kg 8 

Vancomycin 2-3 g 8-12 50-60 mg/kg 6 

Cefepim 6 g 8 150 mg/kg 8 

Trimethoprim-

Sulfamethoxazol 

10-20 mg/kg 6-12 10-20 mg/kg 6-12 

2.2. Điều trị hỗ trợ 

31. Chống phù não: Manitol 20% 1mg/kg/6h, truyền nhanh và nằm đầu cao 300 

32. Chống viêm: Corticoid: dexamethason dùng trong 4-5 ngày với liều 0.4 mg/ 

kg/ ngày 

33. Chống co giật: bằng Diazepam hay Phenobacbital 5-20 mg/kg/ ngày. 

34. Hạ sốt: Dùng Paracetamol 15mg/kg/lần, không quá 60mg/kg/ngày 

35. Bồi phụ nước điện giải. 

36. Đảm bảo chế độ dinh dưỡng. [3,( 105)] [4,( 10)] 

2.3. Theo dõi 

37. Khi có kết quả nhuộm Gram cần điều chỉnh kháng sinh phù hợp: 



 
 

 
 

37.4. Cầu khuẩn Gram dương: Ceftriaxon hoặc cefotaxim + 

vancomycin 

37.5. Song cầu khuẩn Gram âm: Penicillin G hoặc Ceftriaxon 

37.6. Trực khẩn gram dương: Ampicillin + Aminoglycosid 

37.7. Trực khuẩn Gram âm: Ceftriaxon + Aminoglycosid  

38. Khi có kết quả cấy dịch não tủy thì dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ 

     - Nếu không có kết quar cấy dịch não tủy, hoặc lâm sang không cải thiện, cần xét 

nghiệm lại DNT sau 48h điều trị. Dịch não tủy không cait hiện cần đổi sang phác đồ 

thay thế. [4,( 10)] 

39. Lâm sàng: Theo dõi nhiệt độ, tri giác, đau đầu, tuần hoàn, hô hấp, phát hiện 

các biểu hiện bất thường. [2,( 111)] 

* Tiêu chuẩn ra viện 

40. Hết sốt ít nhất 3 ngày trước khi dừng kháng sinh. 

41. Tỉnh táo, ý thức tôt, ăn tốt.  

42. Dịch não tủy trởvềbình thường: Protein < 0.5 g/l, tế bào: 0.01-0.02 TB/ml. 

43. Không có biến chứng. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Thời gian điều trị  

 - Thời gian điều trị VMN do não mô cầu là 7 ngày, Hib là 10 ngày, Phế cầu 14 

ngày, các trực khuẩn và vi khuẩn kị khí gram (-), liên cầu và tụ cầu là 3 tuần. 

          -   Hoặc trung bình đủ 10- 14 ngày và đã hết sốt 3 ngày. [1,( 20)] 

2. Biến chứng  

     Viêm màng não mủ có nhiều biến chứng, tùy thuộc vào điều trị sớm hay muộn, 

kháng sinh có phù hợp với tác nhân gây bệnh hay không, tuổi của người bệnh, có 

bệnh cơ địa, nhiễm trùng kèm theo, suy giảm miễn dịch, hồi sức ban đầu: 

Tử vong từ 7- 25% [1,( 20)] 

Dày dính màng não: dịch não tủy có phân ly đạm tế bào, có sự mâu thuẫn giữa 

kết quả dịch não tủy và  diễ biến lâm sàng. [2,( 106)] 

Áp xe não, tràn mủ màng cứng: nhiễm khuẩn nhiễm độc nặng, sốt cao kéo dài, 



 
 

 
 

tăng áp lực nội sọ, liệt thần kinh khu trú. Chẩn đoán bằng chụp CT sọ não. [2,( 107)] 

Tràn dịch dưới màng cứng  

Liệt khu trú 

Một số biến chứng muộn 

Giảm thính lực, chậm phát triển trí tuệ, chậm phát triển vận động, động kinh [2,( 

107)] 

VI. PHÒNG BỆNH 

1. Dự phòng chung  

44. Cách ly người bệnh, phòng hộ  cá nhân, thông báo dịch đối với vi khuẩn gây 

bệnh nguy hiểm như não mô cầu 

45. Tuyên truyền giáo dục cộng đồng giữ vệ sinh ăn uống, điều trị kịp thời các ổ 

nhiễm khuẩn [2,( 112)] 

2. Hóa dự phòng  

Cho chăm sóc trực tiếp người bệnh 

46. HI: uống Rifampin 20 mg/kg/ ngày x 4 ngày ( trẻ sơ sinh 10 mg/kg/ngày) hoặc 

tiêm bắp Ceftriaxon 125 mg/ngày  x 2 ngày 

47. Não mô cầu: uống Rifampin 10 mg/kg/ ngày x 2 ngày hoặc tiêm bắp Ceftriaxon 

125 mg/ngày x 1 ngày [1,( 12)] 

3. Tiêm phòng  

48. Vacxin Hib cho trẻ dưới 1 tuổi 

49. Não mô cầu nhóm A và C tiêm phòng vùng đang có dịch sẩy ra 

50. Vaccin phòng phế cầu [1,( 13)] 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Bệnh nhân có 1 trong các triệu chứng sau: 

Hội chứng màng não cơ năng: Sốt , đau đầu, nôn 

Hội chứng màng não thực thể: Dấu hiệu cứng gáy (+),  Kernig (+), 

 vạch màng não (+), ngoài ra có thể gặp tăng cảm giác đau. 

Co giật: Toàn thân hoặc cục bộ 

Rối loạn tri giác: lơ mơ, lú lẫn, hôn mê.... 



 
 

 
 

Liệt khu trú 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 G00 Viêm màng não vi khuẩn, không phân loại 

nơi khác 

 

2 G00.0 Viêm màng não do Haemophilus  

3 G00.1 Viêm màng não do phế cầu  

4 G00.2 Viêm màng não do liên cầu  

5 G00.3 Viêm màng não do tụ cầu  

6 G00.8 Viêm màng não do vi khuẩn  

7 G00.9 Viêm màng não vi khuẩn, không biệt định  

8 G01 Viêm màng não trong bệnh nhiễm khuẩn 

phân loại ở mục khác 

 

9 G01* Viêm màng não trong bệnh nhiễm khuẩn 

phân loại ở mục khác 

 

10 G03.1 Viêm màng não mãn tính  



 
 

 
 

11 G03.2 Viêm màng não tái diễn lành tính [Mollaret)  

12 G04.2 Viêm não - màng não và viêm tủy - màng 

tủy do vi khuẩn, không phân loại ở mục 

khác 

 

 

  



 
 

 
 

 

BỆNH VIÊM GAN VI RÚT B 

( MÃ ICD 10: B16, B18.1) 

 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Viêm gan vi rút B (VGVR B) là bệnh truyền nhiễm quan trọng, phổ biến toàn 

cầu, do vi rút viêm gan B (HBV) gây ra. Theo Báo cáo Toàn cầu về Viêm gan vi rút 

2017 của Tổ chức Y tế Thế giới, ước tính năm 2015 toàn cầu có khoảng 257 triệu 

người nhiễm HBV mạn và 884.400 người tử vong, phần lớn do các biến chứng xơ 

gan và ung thư biểu mô tế bào gan (HCC). HBV lây nhiễm qua đường máu, quan hệ 

tình dục và từ mẹ sang con. Việt Nam nằm trong vùng dịch tễ lưu hành cao của nhiễm 

HBV (tỉ lệ nhiễm HBV > 8%) với đường lây chủ yếu là từ mẹ truyền sang con. [1,( 

1)] 

- Nếu mẹ nhiễm HBV và có HBeAg (+) thì khả năng lây cho con là hơn 80%, 

và khoảng hơn 90% trẻ sinh ra mạng HBV mạn. Viêm gan virus B có thể diễn biến 

cấp tính, trong đó hơn 90% trường hợp khỏi hoàn toàn, gần 10% chuyển sang viêm 

gan mạn tính và hậu quả cuối cùng là xơ gan, ung thư gan. [5,( 74)] 

- HBV là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh viêm gan mạn và 

HCC tại Việt Nam. Tiêm vắc xin là biện pháp dự phòng lây nhiễm HBV hiệu quả và 

an toàn, nên làm giảm rõ bệnh nhân viêm gan vi rút B mới [1,( 1)] 

II.  NGUYÊN NHÂN 

HBV thuộc họ Hepadnaviridae 

Về cấu trúc: HBV hình cầu, đường kính 42 nm. Cấu tạo gồm 3 lớp:  

+ Lớp vỏ có bề dày 7nm, có kháng nguyên bề mặt HBsAg 

+ Lớp nucleocapsid có chứa hai kháng nguyên là HBcAg và HbeAg 

+ Nhân có chưa ADN và ARN polymerase 

HBV có thể lây qua 3 con đường: đường máu ( tiêm chích, truyền máu, ghép 

tạng…), đường tình dục và đường mẹ-con.( [3,( 232)] 

III. CHẨN ĐOÁN  



 
 

 
 

1. Viêm gan vi rút B cấp 

1.1. Chẩn đoán xác định  

1.1.1.Yếu tố dịch tễ:  

Người bệnh có truyền máu hay các chế phẩm của máu, tiêm chích, quan hệ tình 

dục không an toàn trong khoảng 4 tuần đến 24 tuần trước khởi bệnh. [2,( 279)] [1,( 

2)]  

1.1.2. Lâm sàng: Thể vàng da điển hình 

+ Trong thể điển hình, có thể xuất hiện các triệu chứng như: sốt (khi chưa vàng 

da), mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, nôn, vàng da, vàng mắt, tiểu sậm màu, đau tức vùng 

gan, phân bạc màu.. [1,( 1)] [2,( 279)] 

+ VGVR B cấp có thể diễn tiến nặng sang suy gan cấp dẫn đến bệnh não gan, tỷ 

lệ tử vong cao. 

1.1.3. Cận lâm sàng  

a, Cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán xác định, phân biệt, tiên lượng bệnh 

+ Hội chứng hủy hoại tế bào gan: AST, ALT tăng, thường trên 5 lần giới hạn 

trên của mức bình thường (ULN, ULN: 35 U/L đối với nam, 25 U/L đối với nữ). [1,( 

3)]  

+ Hội chứng ứ mật: Bilirubin (TP, TT) có thể tăng. 

+ Hội chứng suy tế bào gan: Pothrombin, Fibrinogen, Protein, Abumin máu có 

thể giảm trong các trường hợp nặng 

+ Hội chứng viêm: Gros- maclagan (+), gammaglobulin tăng 

+ Anti-HBc IgM dương tính, HBsAg dương tính (hoặc âm tính trong giai đoạn 

cửa sổ). [2,( 279)] 

+ HBV- DNA tăng  

+ Anti HCV  âm tính 

b, Cận lâm sàng phục vụ điều trị 

Glucose, Ure, Cre, Điện giải: đánh giá chức năng thận, bệnh mạn tính 

kèm theo 



 
 

 
 

-  Các xét nghiệm khác: Triglycerid, Cholesterol, LDL- Cho, HDL- Cho, Albumin, 

Protien, 10 thông số nước tiểu để theo dõi hoặc phát hiện các bệnh lý kèm theo. 

* Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm cho người bệnh khi có 

diễn biến bất thường hoặc khi có kết luận sau hội chẩn. 

1.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. 

1.2. Chẩn đoán các thể lâm sàng của viêm gan B cấp:  

1.2.1. Thể vàng da điển hình: như đã mô tả  

1.2.2. Thể không vàng da:  

 + Lâm sàng: có thể có mệt mỏi, chán ăn, đau cơ. 

+ Xét nghiệm: AST, ALT tăng cao, anti-HBc IgM (+) và HBsAg (+/-). [2,( 278)] 

1.2.3. Thể kéo dài:  

 Diễn biến lâm sàng và các xét nghiệm sinh học kéo dài sau 6 tuần và mất đi sau 

3-4 tháng. [2,( 278)] 

1.2.4. Thể tắc mật: 

 Biểu hiện tắc mật trong trường hợp này trầm trọng hơn thể thông thường, hay 

có ngứa, bệnh thường tiến triển chậm vài tuần đến vài tháng. [3,( 237)] 

1.2.5 Thể tái phát:  trong 1 số trường hợp có thể xảy ra [3,( 237)] 

1.2.6. Thể viêm gan tối cấp:  

+ Lâm sàng: Người bệnh có biểu hiện suy gan cấp kèm theo các biểu hiện của 

bệnh lý não gan.  

+ Xét nghiệm: AST, ALT tăng cao, Bilirubin tăng cao, chủ yếu là Bilirubin trực 

tiếp, HBsAg (+) hoặc (-) và anti-HBc IgM (+), thời gian đông máu kéo dài, giảm tiểu 

cầu. [5,( 75)] 

1.2.7. Thể có tổn thương ngoài gan: có thể do bản thân virus hoặc do đáp ứng miễn 

dịch 

+ Tràn dịch màng phổi hay màng tim 

+ Viêm đa rễ thần kinh 

+ Thiếu máu tan máu, suy tủy 



 
 

 
 

+ Các bệnh lý miễn dịch: viêm cầu thận cấp. [4,( 252)] 

1.3. Chẩn đoán phân biệt  

- Viêm gan cấp do vi rút khác (HAV, HCV, HDV, HEV, CMV, EBV, Dengue,...) 

- Viêm gan do các nguyên nhân khác: rượu, nhiễm độc (do thuốc, hóa chất...), 

tự miễn, bệnh Wilson... 

- Đợt bùng phát của viêm gan vi rút B mạn. 

- Một số bệnh có biểu hiện vàng da: 

+ Các bệnh nhiễm khuẩn: Bệnh nhiễm Leptospira, Sốt rét nặng biến chứng, 

nhiễm khuẩn huyết... 

+ Tắc mật sau gan: u đầu tụy, u đường mật, sỏi đường mật... [1,( 3)] [4,( 255)] 

2. Chẩn đoán nhiễm HBV mạn  

2.1. Chẩn đoán xác định 

- HBsAg và/ hoặc HBV DNA dương tính ≥ 6 tháng, hoặc 

- HBsAg dương tính và anti-HBc IgM âm tính.  

- Có bằng chứng về tổn thương mô bệnh học tiến triển, xơ gan ( được đánh giá 

bằng sinh thiết gan, hoặc đo độ đàn hồi gan, hoặc Fibrotesst, hoặc chỉ sô APRI) mà 

không do căn nguyên khác.[5,( 74)] [2,( 280)] 

2. 2. Chẩn đoán các giai đoạn của nhiễm HBV mạn: [1, phụ lục 1 trang 15,16]: 

Giai đoạn Tiêu chuẩn 

VGVR B mạn 

- HBsAg (+) ≥ 6 tháng 

- Tải lượng HBV DNA thay đổi: từ không phát hiện cho 

đến vài tỷ IU/mL 

- Chia làm 2 thể HBeAg (+) và HBeAg (-) 

- Nồng độ ALT/AST bình thường hoặc tăng 

- Sinh thiết gan có hình ảnh viêm gan mạn với nhiều mức 

độ hoại tử hoặc/và xơ hóa gan 

Nhiễm HBV mạn giai đoạn 

dung nạp miễn dịch 

- HBsAg (+) ≥ 6 tháng 

- HBeAg (+) 

- Tải lượng HBV cao (điển hình > 1 triệu IU/mL) 



 
 

 
 

- ALT hoặc/và AST bình thường hoặc hơi tăng 

- Không xơ hóa và tình trạng viêm nhẹ trên sinh thiết gan 

VGVR B mạn giai đoạn 

hoạt động 

- HBsAg (+) ≥ 6 tháng 

- Tải lượng HBV DNA > 20.000 IU/mL với HBeAg (+) 

và > 2.000 IU/mL với HBeAg (-) 

- Nồng độ ALT hoặc/và AST tăng dai dẳng hoặc tăng 

từng đợt 

- Sinh thiết gan có hình ảnh viêm gan mạn với mức độ 

viêm từ vừa đến nặng kèm theo có xơ hóa gan hoặc 

không xơ hóa gan 

VGVR B mạn giai đoạn 

không hoạt động 

- HBsAg (+) ≥ 6 tháng. 

- HBeAg (-), anti-HBe (+) 

- HBV DNA < 2.000 IU/mL 

- Nồng độ ALT hoặc/và AST luôn bình thường 

- Sinh thiết gan không có tình trạng viêm đáng kể, tuy 

nhiên, sinh thiết hoặc đánh giá xơ hóa gan bằng các 

phương pháp không xâm lấn cho thấy có thể có xơ hóa 

gan ở nhiều mức độ. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Viêm gan vi rút B cấp 

1.1 Nguyên tắc chung  

        Hơn 95% người lớn bị VGVR B cấp sẽ hồi phục một cách tự nhiên mà không 

cần điều trị thuốc kháng vi rút.  

Điều trị VGVR B cấp chủ yếu là điều trị hỗ trợ [1,( 3)] 

1.2. Điều trị cụ thể  

1.2.1. Điều trị hỗ trợ  

- Nghỉ ngơi, tránh làm việc nặng hoặc gắng sức trong thời kỳ có triệu chứng lâm 

sàng. 



 
 

 
 

- Chế độ ăn: giảm bớt chất béo, kiêng rượu bia. Chỉ nuôi dưỡng tạm thời bằng 

đường tĩnh mạch khi bị nôn nhiều hoặc không ăn uống được. 

- Tránh sử dụng các thuốc chuyển hóa qua gan.  

- Không dung corticoid 

- Dịch đẳng trương: Glucose 5 %, Natriclorid 0.9%... 

- Tăng bề vững tế bào gan: fortec, legalon… 

- Các vitamin nhóm B 

- Nhuận mật 

- Thuốc lợi tiểu 

- Truyền Albumin: trong trường hợp albumin máu giảm 

- Điều trị hồi sức nội khoa tích cực các trường hợp diễn tiến nặng. 

+ Đảm bảo duy trì hô hấp, tuần hoàn ổn định. 

+ Vitamin K1: 10 mg/ngày tiêm bắp hoặc pha loãng tiêm mạch chậm trong 3 

ngày khi tỷ lệ prothrombin giảm < 60%. 

+ Điều chỉnh các rối loạn đông máu, chống phù não, lọc huyết tương... dựa trên 

việc đánh giá các bất thường cụ thể trên lâm sàng. [5,( 75)] [1,( 3)] [4,( 255,256,257)] 

[3,( 240)]  

1.2.2. Chỉ định dùng thuốc kháng vi rút  

Entecavir hoặc tenofovir (TDF: tenofovir disoproxil fumarate, TAF: tenofovir 

alafenamide) cho đến khi mất HBsAg trong các trường hợp sau: 

- VGVRB thể tối cấp. 

- VGVR B cấp kèm theo ít nhất 2 tiêu chí sau: 

+ Bệnh não gan. 

+ Bilirubin toàn phần huyết thanh > 3 mg/dL hay > 51 µmol/L (hoặc bilirubin 

trực tiếp > 1,5 mg/dL hay > 25 µmol/L). 

+ INR > 1,5 

51. Bệnh kéo dài > 4 tuần với bilirubin có xu hướng tăng.  [1,( 4)] 

1.2.3. Theo dõi điều trị 

         - Tình trạng mệt mỏi 



 
 

 
 

         - Ăn uống 

         - Biểu hiện xuất huyết 

         - Nhiệt độ, nước tiểu, phù 

         - Rối loạn tri giác 

       - Rối loạn tim mạch, hô hấp…[4,( 256,258)] 

* Tiêu chuẩn xuất viện 

- Bệnh nhân không còn cảm thấy mệt mỏi, ăn uống tốt, ngủ được 

- Da và củng mạc mắt hết vàng và tiểu trong 

- ALT: giảm dưới 200 UI/ ml 

- Các chỉ số Bilirubin TP, TT và Albumin, PT, trong giới hạn bình thường 

2. Điều trị viêm gan vi rút B mạn  

2.1. Mục tiêu điều trị 

- Ức chế lâu dài sự sao chép của HBV. 

- Cải thiện chất lượng sống, ngăn ngừa diễn tiến xơ gan, HCC. 

- Dự pḥòng lây truyền HBV cho cộng đồng bao gồm dự phòng lây truyền mẹ 

con. 

- Dự phòng đợt bùng phát VGVR B. [1,( 5)] 

2.2 Nguyên tắc điều trị 

- Lựa chọn ban đầu là các thuốc uống nucleot(s)ideanalogues(NAs).Chỉ nên 

dùng các phác đồ có Peg-IFN đối với một số trường hợp đặc biệt. 

- Điều trị VGVR B mạn với NAs là điều trị lâu dài, có thể kéo dài suốt đời. 

- Tuân thủ điều trị. [1,( 5)] 

2. 3. Chuẩn bị điều trị 

- Tư vấn cho người bệnh về các vấn đề sau: 

+ Sự cần thiết, mục tiêu và hiệu quả điều trị với thuốc kháng vi rút. 

+ Tầm quan trọng của tuân thủ điều trị (cách uống thuốc, uống thuốc đúng giờ, 

tái khám đúng hẹn...). 

+ Các xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán, theo dơi và đánh giá điều trị. 

+ Thời gian điều trị lâu dài, có thể suốt đời (đối với NAs). 



 
 

 
 

+ Tác dụng không mong muốn của thuốc. 

+ Biến chứng HCC có thể xảy ra, kể cả trong quá trình điều trị kháng vi rút, đặc 

biệt các trường hợp có xơ hóa gan F ≥ 3. 

- Các xét nghiệm cần làm trước khi điều trị: 

+ Tổng phân tích tế bào máu (Công thức máu). 

+ AST, ALT, creatinine huyết thanh. 

+ Các xét nghiệm đánh giá chức năng gan khi cần thiết như bilirubin, albumin, 

tỷ lệ prothrombin, INR,... 

+ Siêu âm bụng, AFP, ... 

+ HBeAg, tải lượng HBV DNA. 

+ Anti - HCV. 

+ Đánh giá giai đoạn xơ hóa gan bằng chỉ số APRI hoặc một trong các kỹ thuật: 

FibroScan, ARFI, sinh thiết gan,... 

+ Nếu người bệnh điều trị Peg-IFN cần làm thêm các xét nghiệm đánh giá chức 

năng tuyến giáp (TSH, FT3, FT4), điện tâm đồ,... 

+ Các xét nghiệm khác theo chỉ định lâm sàng. [1,( 5)] 

2.4. Chỉ định điều trị thuốc kháng vi rút 

Dựa vào sự kết hợp 3 yếu tố: nồng độ ALT, tải lượng HBV DNA và mức độ xơ 

hóa gan. 

2.4.1 Đối với trường hợp xơ gan cṇ bù hoặc mất bù 

Chẩn đoán dựa vào triệu chứng lâm sàng và/hoặc kết quả đánh giá xơ hóa gan 

là F4 bằng các phương pháp không xâm lấn hoặc sinh thiết (Phụ lục 2). 

Điều trị khi tải lượng HBV DNA trên ngưỡng bất kể nồng độ ALT và tình trạng 

HBeAg[1,( 6)] 

2.4.2 Đối với trường hợp không xơ gan  

*. Điều trị VGVR B mạn cho người bệnh khi đáp ứng cả 2 tiêu chuẩn: 

(1) Tổn thương tế bào gan 

+ AST, ALT > 2 lần ULN và/hoặc 

+ Xơ hóa gan F ≥ 2 (Phụ lục 2) 



 
 

 
 

(2) Vi rút đang tăng sinh 

+ HBV DNA ≥ 20.000 IU/mL (≥ 105 copies/mL) nếu HBeAg dương tính 

+ HBV DNA > 2.000 IU/mL (≥ 104 copies/mL) nếu HBeAg âm tính 

*. Đối với các trường hợp chưa đáp ứng hai tiêu chuẩn trên, chỉ định điều trị khi có 

một trong các tiêu chuẩn sau: 

+ Trên 30 tuổi với mức ALT cao hơn ULN kéo dài (ghi nhận ít nhất 3 lần trong 

khoảng 24 - 48 tuần) và HBV DNA > 20.000 IU/ml, bất kể tình trạng HBeAg. 

+ Tiền sử gia đình có HCC hoặc xơ gan 

+ Có các biểu hiện ngoài gan như viêm cầu thận, viêm đa khớp, cryoglobulin 

máu, viêm đa nút động mạch... 

+ Tái phát sau khi ngưng điều trị thuốc kháng HBV [1,( 6)] 

2.5. Thuốc điều trị :Bảng 1. Thuốc kháng vi rút  

Tên thuốc Liều người lớn Liều trẻ em Tác dụng phụ 

Tenofovir 

disoproxil 

fumarate* 

(TDF) 

- 300 mg/ngày. 

- Đối với người có 

suy thận: điều chỉnh 

liều theo mức lọc 

cầu thận (Phụ lục 4) 

≥ 12 tuổi và cân nặng ≥ 35 

kg: liều lượng như người lớn 

Bệnh thận, hội 

chứng Fanconi, 

hội chứng loăng 

xương, nhiễm toan 

lactic 

Entecavir 

(ETV) 

- 0,5 mg/ngày (1 

mg/ngày nếu người 

bệnh từng sử dụng 

lamivudine hoặc có 

xơ gan mất bù) 

- Đối với người có 

suy thận: điều chỉnh 

liều theo mức lọc 

cầu thận (Phụ lục 4) 

Trẻ ≥ 2 tuổi: tính liều theo 

cân nặng: 

- 10-11 kg: 0,15 mg (3 mL) 

- > 11-14 kg: 0,2 mg (4 mL) 

- > 14-17 kg: 0,25 mg (5 mL) 

- > 17-20 kg: 0,3 mg (6 mL) 

- > 20-23 kg: 0,35 mg (7 mL) 

- > 23-26 kg: 0,4 mg (8 mL) 

- > 26-30 kg: 0,45 mg (9 mL) 

Nhiễm toan lactic 



 
 

 
 

- > 30kg: 0,5 mg (10 mL 

dung dịch uống hoặc 1 viên 

0,5 mg) 

Tenofovir 

alafenamide** 

(TAF) 

- 25 mg/ngày 

- Không cần giảm 

liều đối với các 

trường hợp suy thận 

nhẹ, vừa và nặng, 

hoặc chạy thận. 

Trẻ ≥ 12 tuổi: liều như người 

lớn* 

Nhiễm toan lactic, 

không chỉ định 

cho trường hợp xơ 

gan mất bù 

Peg-IFN-á-2a 

(người lớn)*** 

IFN-á-2b (trẻ 

em) 180 µg/tuần 
Trẻ ≥ 1 tuổi: 6 triệu đơn 

vị/m2 x 3 lần/tuần 

Các triệu chứng 

giả cúm, mệt mỏi, 

rối loạn tâm thần, 

giảm bạch cầu, rối 

loạn miễn dịch ở 

người lớn, chán ăn 

và sụt cân 

* TDF có thể được chỉ định điều trị cho phụ nữ có thai, trẻ ≥ 3 tuổi và đồng nhiễm 

HBV/HIV, liều dùng theo liều lượng khuyến cáo dành cho trẻ nhiễm HIV. 

* * TAF chưa khuyến cáo cho phụ nữ mang thai, được lựa chọn ưu tiên trong các 

trường hợp: người bệnh > 60 tuổi, loăng xương, suy thận với creatinin crearence 

(CrCl) ≥ 15ml/phút, chạy thận nhân tạo với CrCl < 15ml/phút. 

*** Có thể xem xét chỉ định cho người bệnh muốn điều trị trong thời gian ngắn hạn; 

người bệnh đồng nhiễm HDV; hoặc người bệnh có tải lượng vi rút thấp và ALT tăng 

cao, không muốn điều trị dài hạn bằng NAs. [1,( 6,7)] 

2.6. Thời gian điều trị  

2.6.1. Thời gian điều trị với thuốc NAs kéo dài, có thể suốt đời 

- Người bệnh xơ gan phải điều trị suốt đời. 

- Người bệnh chưa xơ gan: điều trị lâu dài, có thể xem xét ngưng điều trị trong 

các trường hợp sau đây: 



 
 

 
 

+ VGVR B mạn với HBeAg dương tính: có thể ngưng điều trị sau khi đã điều 

trị thêm 12 tháng kể từ khi có chuyển đổi huyết thanh HBeAg (HBeAg âm tính, anti-

HBe dương tính và tải lượng HBV DNA dưới ngưỡng) hoặc mất HBsAg 

+ VGVR B mạn với HBeAg âm tính: có thể ngưng điều trị khi tải lượng HBV 

DNA dưới ngưỡng và mất HBsAg 

+ Nếu không thể đo tải lượng HBV DNA, có thể cân nhắc ngưng thuốc kháng 

vi rút khi mất HBsAg kéo dài ít nhất 12 tháng trước khi ngưng điều trị (bất kể tình 

trạng HBeAg) 

+ HBcrAg âm tính. 

- Chỉ ngưng điều trị khi người bệnh có điều kiện theo dõi định kỳ trong thời gian 

dài để đánh giá khả năng tái hoạt HBV sau khi ngưng thuốc. Giải thích và tư vấn cho 

người bệnh nguy cơ bùng phát VGVR B, bệnh gan mất bù và ung thư gan sau khi 

ngưng điều trị. [1,( 7,8)] 

2.6.2. Đối với Peg-IFN, thời gian điều trị là 48 tuần [1,( 8)] 

2.7. Điều trị cho một số trường hợp đặc biệt 

2.7.1. Đồng nhiễm HBV/HCV 

- Xét nghiệm anti-HCV cho tất cả người nhiễm HBV. Nếu anti-HCV dương tính, 

đo tải lượng HCV RNA hoặc kháng nguyên HCVcAg để chẩn đoán viêm gan vi rút 

C (VGVR C) mạn. 

- Chỉ định điều trị HCV khi người bệnh được chẩn đoán VGVR C mạn. 

- Đối với các trường hợp đạt tiêu chuẩn điều trị VGVR B mạn (mục 2.4) điều trị 

kháng vi rút ngay. 

- Các trường hợp đồng nhiễm HBV/HCV chưa đủ tiêu chuẩn để điều trị VGVR 

B, khi điều trị VGVR C bằng thuốc kháng vi rút trực tiếp (Direct acting antiviral-

DAAs) cần theo dõi chặt chẽ AST, ALT và tải lượng HBV DNA mỗi 4 - 8 tuần trong 

quá tŕnh điều trị và 12 tuần sau khi ngưng DAAs. Khởi động điều trị kháng HBV khi 

tải lượng HBV DNA tăng hơn 10 lần hoặc HBV DNA trên 1000 IU/ml nếu trước đó 

chưa phát hiện hoặc không xác định được. [1,( 8)] 

2.7.2. Đồng nhiễm HBV/HIV 



 
 

 
 

Các trường hợp đồng nhiễm HBV/HIV nên được điều trị thuốc kháng HIV 

(ARV) với phác đồ có TDF hoặc TAF, không phụ thuộc số lượng CD4 và giai đoạn 

lâm sàng nhiễm HIV. TDF có thể được sử dụng điều trị cho trẻ ≥ 3 tuổi đồng nhiễm 

HIV/HBV. [1,( 9)] 

2.7.3. Đồng nhiễm HBV/HDV 

- Xét nghiệm anti-HDV cho các trường hợp có HBsAg dương tính trong các tình 

huống sau: 

+ Tải lượng HBV DNA thấp và nồng độ ALT cao 

+ Nhóm đối tượng nguy cơ cao (nhiễm HIV, tiêm chích ma túy, quan hệ đồng 

tính nam, mắc bệnh lây truyền qua đường tńh dục) 

- Người bệnh VGVR B mạn có anti-HDV dương tính cần được xét nghiệm tải 

lượng HBV DNA và HDV RNA định kỳ 

- Tải lượng HDV RNA cao và nồng độ ALT cao: điều trị Peg-IFN x 48 tuần. 

Xét nghiệm HDV RNA sau điều trị nếu ALT tăng để theo dõi sự tái phát HDV 

- Điều trị phối hợp thuốc kháng vi rút B: entecavir hoặc tenofovir (TAF, TDF) 

nếu tải lượng HBV DNA tăng. [1,( 9)] 

2.7.4. Phụ nữ mang thai 

- Đối với phụ nữ mang thai có HBsAg dương tính và chưa điều trị kháng vi rút, 

cần đánh giá các tiêu chuẩn điều trị 

+ Nếu đủ tiêu chuẩn: điều trị bằng TDF 

+ Nếu không đủ tiêu chuẩn: Theo dõi và điều trị dự phòng lây nhiễm HBV từ 

mẹ sang con (mục 2, phần IV) 

- Đối với phụ nữ đang điều trị viêm gan B mạn muốn có thai, nếu đang điều trị 

bằng thuốc không phải TDF thì chuyển sang TDF trước khi dự kiến có thai ít nhất 2 

tháng. 

- Đối với phụ nữ mới phát hiện có thai trong khi đang điều trị kháng vi rút, tiếp 

tục điều trị TDF, nếu đang điều trị thuốc không phải TDF thì chuyển sang TDF. . [1,( 

9)] 

 2.7.5. Trẻ em 



 
 

 
 

- Chỉ định điều trị VGVR B mạn ở trẻ em cần được xem xét cẩn thận và loại 

trừ các nguyên nhân khác gây tổn thương gan, bao gồm các bệnh gan di truyền (ví dụ 

bệnh Wilson...) 

- Không chỉ định điều trị ở trẻ < 12 tháng tuổi 

- Xem xét chỉ định điều trị theo lưu đồ 1 

 

Lưu đồ 1. Điều trị viêm gan vi rút B mạn ở trẻ em 

*nếu không sinh thiết được thì phải hội chẩn để quyết định điều trị kháng virút 

[1,( 9,10)] 

2.7.6. Người bệnh bị ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) 

Điều trị lâu dài bằng ETV hoặc TDF ngay trước, trong và sau khi điều trị HCC. 

[1,( 10)] 

2.7.7. Người bệnh dùng thuốc ức chế miễn dịch, hóa trị liệu, ghép tạng 



 
 

 
 

- Các trường hợp chuẩn bị ghép tạng, dùng thuốc ức chế miễn dịch, hóa trị liệu 

phải làm các xét nghiệm sàng lọc nhiễm HBV gồm HBsAg, anti-HBs, anti-HBc. 

Thuốc điều trị dự phòng tái hoạt HBV gồm TDF, TAF hoặc ETV. 

- Các trường hợp dùng thuốc ức chế miễn dịch, hóa trị liệu 

Điều trị dự pḥng bằng thuốc kháng vi rút khởi đầu càng sớm càng tốt, trước 2 tuần 

hoặc muộn nhất là cùng lúc với các thuốc ức chế miễn dịch hay hóa trị, tiếp tục duy 

trì 6-12 tháng (tùy trường hợp) sau khi ngưng thuốc ức chế miễn dịch và hóa trị liệu 

(Phụ lục 3). 

- Trường hợp ghép tạng: dự phòng theo chỉ định ghép tạng. . [1,( 10)] 

2.7.8. Đợt bùng phát của viêm gan vi rút B mạn 

- Điều trị thuốc kháng vi rút ngay đối với đợt bùng phát VGVR B mạn do có thể 

dẫn đến bệnh gan mất bù và tử vong. Tư vấn cho người bệnh có thể ghép gan. 

- Biểu hiện lâm sàng của đợt bùng phát VGVR B mạn rất thay đổi, có thể từ 

không triệu chứng cho đến có triệu chứng tương tự viêm gan cấp. 

- Chẩn đoán đợt bùng phát VGVR B mạn khi đột ngột tăng ALT > 3 lần mức 

tăng ban đầu hoặc > 5 lần ULN không do các nguyên nhân khác như rượu, thuốc… ở 

người bệnh có HBsAg dương tính. Lưu ý tải lượng HBV DNA có thể không tăng 

thậm chí có thể giảm so với trước. 

- Đợt bùng phát VGVR B mạn có thể xảy ra tự phát hoặc khi có yếu tố thuận lợi: 

+ Điều trị với các thuốc ức chế miễn dịch hay hóa trị liệu 

+ Ngưng thuốc kháng HBV 

+ Có bệnh đi kèm gây tổn thương gan và suy yếu hệ miễn dịch. [1,( 11)] 

2.7.9. Các trường hợp chưa đề cập trong Hướng dẫn 

Cần hội chẩn chuyên môn để quyết định điều trị [1,( 11)] 

3. Theo dõi điều trị 

3.1. Chưa có chỉ định điều trị thuốc kháng vi rút 

Khám lâm sàng, xét nghiệm công thức máu, AST, ALT mỗi 12-24 tuần; HBeAg 

và đánh giá xơ hóa gan mỗi 24 - 48 tuần; xem xét đo tải lượng HBV DNA mỗi 24 - 

48 tuần và xét nghiệm phát hiện sớm HCC mỗi 12-24 tuần (mục 3.3). [1,( 11)] 



 
 

 
 

3.2. Điều trị thuốc kháng vi rút 

3.2.1. Đang điều trị thuốc kháng vi rút 

- Sau tháng điều trị đầu tiên, theo dõi lâm sàng, AST, ALT, creatinin huyết thanh 

mỗi 2-4 tuần tùy theo diễn tiến bệnh 

- Khi bệnh đã ổn định (không có triệu chứng lâm sàng, AST, ALT < 2 lần ULN 

và có đáp ứng vi rút ban đầu): tái khám mỗi 12 tuần và làm các xét nghiệm công thức 

máu, AST, ALT, creatinin huyết thanh, HBeAg (nếu HBeAg cṇ dương tính), anti-

HBe (khi đã mất HBeAg); đánh giá xơ hóa gan mỗi 24 - 48 tuần. 

- Tải lượng HBV DNA thực hiện ở tuần điều trị thứ 12, 24 và 48, sau đó thực 

hiện mỗi 24 - 48 tuần hoặc khi ALT tăng không rõ nguyên nhân để đánh giá đáp ứng 

điều trị và khả năng tái phát HBV hoặc khi người bệnh không tuân thủ điều trị. 

- Định lượng HBsAg (hoặc định tính nếu không làm được định lượng) mỗi 24 - 

48 tuần để đánh giá khả năng mất HBsAg khi tải lượng HBV DNA dưới ngưỡng và 

HBeAg âm tính. 

- Nếu điều trị bằng IFN hoặc Peg-IFN: theo dơi công thức máu, glucose máu, 

ure máu, creatinin máu, chức năng tuyến giáp mỗi 4  2 tuần để phát hiện các tác dụng 

không mong muốn của thuốc 

- Các xét nghiệm khác theo chỉ định lâm sàng.  [1,( 11)] 

3.2.2. Đã ngưng điều trị thuốc kháng vi rút 

- Khám định kỳ để theo dơi các triệu chứng lâm sàng 

- Xét nghiệm mỗi 12 tuần trong ít nhất 1 năm đầu sau khi ngưng thuốc để đánh 

giá tái phát bao gồm AST, ALT, công thức máu, tải lượng HBV DNA. Sau đó, tiếp 

tục theo dõi AST, ALT mỗi 12 -24 tuần và tải lượng HBV DNA mỗi 24 - 48 tuần. 

Xét nghiệm sàng lọc HCC sớm mỗi 12 - 24 tuần. 

- Trường hợp sau khi ngừng điều trị Peg-IFN: theo dõi đáp ứng vi rút muộn bằng 

HBeAg nếu trước đó HBeAg dương tính, định lượng (hoặc định tính) HBsAg và tải 

lượng HBV DNA mỗi 12 tuần trong thời gian ít nhất 48 tuần sau khi ngưng thuốc, 

sau đó mỗi 12-24 tuần trong 5 năm tiếp theo. [1,( 12)] 

3.3. Sàng lọc xơ gan và ung thư gan 



 
 

 
 

- Sàng lọc xơ gan và ung thư gan cho tất cả người bệnh nhiễm HBV mạn chưa 

điều trị, đang điều trị và đã ngưng điều trị thuốc kháng vi rút, đặc biệt ở người có xơ 

hóa gan F ≥ 3. 

- Thực hiện các xét nghiệm công thức máu, AST, ALT và các xét nghiệm đánh 

giá chức năng gan, xơ hóa gan nếu cần. 

- Xét nghiệm phát hiện sớm ung thư gan: AFP và/hoặc AFP-L3, PIVKA-II 

(DCP) và siêu âm bụng mỗi 12 - 24 tuần. 

- Nếu nghi ngờ u gan trên siêu âm hoặc bất thường về xét nghiệm phát hiện sớm 

ung thư gan hoặc AFP tăng liên tục trong 12 tuần thì chụp cắt lớp vi tính bụng có chất 

cản quang hoặc cộng hưởng từ bụng có chất tương phản từ. [1,( 12)] 

4. Các trường hợp thất bại điều trị với thuốc kháng virút 

4.1. Tiêu chuẩn thất bại điều trị 

- Không đáp ứng vi rút ban đầu (Primary non-response): tải lượng HBV DNA 

giảm < 10 lần sau 12 tuần điều trị kháng vi rút, thường liên quan đến không tuân thủ 

điều trị. 

.- Đáp ứng vi rút một phần (Partial virological response): tải lượng HBV DNA 

giảm > 10 lần nhưng trên ngưỡng phát hiện sau ít nhất 48 tuần điều trị thuốc kháng 

vi rút ở người bệnh tuân thủ điều trị. 

- Bùng phát vi rút (Virological breakthrough): tăng HBV DNA >10 lần so với 

trị số thấp nhất trong quá tŕnh điều trị hoặc HBV DNA ≥ 100 IU/mL sau khi đáp ứng 

vi rút đạt mức dưới ngưỡng phát hiện. 

* Lưu ý: 

- Cần đánh giá tuân thủ điều trị và xem xét các phương pháp đo tải lượng HBV 

DNA để kiểm tra lại trước khi kết luận thất bại điều trị. 

- Việc đánh giá thất bại điều trị để thay đổi hoặc phối hợp thuốc không nên kéo 

dài quá 4 tuần. 

- Nếu có điều kiện nên xác định vi rút đột biến kháng thuốc bằng giải tŕnh tự gen 

để có hướng xử trí phù hợp. 

+ Nếu HBsAg âm tính và anti-HBs <10 IU/ml: tiêm pḥng theo lịch; 



 
 

 
 

+ Nếu HBsAg âm tính và anti-HBs ≥ 10 IU/mL: không tiêm phòng theo lịch, 

không cần thiết xét nghiệm lập lại định kỳ. . [1,( 12.13)] 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Viêm gan tối cấp và suy gan cấp: Diễn biến nhanh thường trong 2 tuần đầu, Có 3 

rối loạn: 

  + Viêm gan cấp 

  + Rối loạn đông máu (INR ≥1,5) 

  + Bệnh não gan 

52. Bệnh lý miễn dịch do viêm gan B và C: bệnh huyết thanh (ngứa, phát ban da, 

phù mạch , đau khớp, tiểu máu, tiểu đạm), bệnh Cryoglobuline máu hỗn hợp, rối loạn 

tang sinh lymphocyte. 

53. Viêm gan B mạn tính [4,( 251)] 

VI. PHÒNG BỆNH 

1. Phòng chủ động 

- Tiêm vắc xin viêm gan vi rút B cho tất cả trẻ em trong vòng 24h sau sinh và 

các mũi tiếp theo lúc 2, 3 và 4 tháng tuổi theo chương trình tiêm chủng mở rộng.  

- Tiêm vắc xin viêm gan vi rút B cho các đối tượng chưa bị nhiễm HBV. Cần 

xét nghiệm HBsAg và anti-HBs trước khi tiêm phòng vắc xin. 

 - Tiêm vắc xin viêm gan vi rút B cho nhân viên y tế. [1,( 14)] 

2. Phòng lây truyền từ mẹ sang con 

- Trẻ sinh ra từ mẹ có HBsAg dương tính: tiêm kháng huyết thanh VGVR B và 

vắc xin VGVR B trong vòng 24 giờ sau sinh. Nên tiêm cùng thời điểm nhưng ở hai 

vị trí khác nhau. Sau đó tiêm đầy đủ các liều vắc xin VGVR B cho trẻ theo quy định 

của chương trình tiêm chủng mở rộng. 

- Đối với các trường hợp thai phụ có tải lượng HBV DNA > 200.000 IU/mL (> 

106 copies/mL) hoặc HBsAg định lượng > 104 IU/mL, tư vấn điều trị dự phòng lây 

truyền HBV từ mẹ sang con 

+ Dùng TDF từ tuần 24 - 28 của thai kỳ, nếu muộn hơn thì nên bắt đầu ít nhất 4 

tuần trước sinh và liên tục đến 4 - 12 tuần sau sinh 



 
 

 
 

+ Theo dõi tình trạng của mẹ gồm triệu chứng lâm sàng, AST, ALT mỗi 4 - 12 

tuần, tải lượng HBV DNA trong vòng 24 tuần sau sinh để phát hiện VGVR B bùng 

phát. 

+ Xét nghiệm HBsAg và anti-HBs cho trẻ > 12 tháng tuổi để đánh giá tình trạng 

nhiễm HBV. 

- Không chống chỉ định nuôi con bằng sữa mẹ ở những người mẹ có HBsAg 

dương tính và mẹ đang sử dụng TDF để điều trị bệnh hoặc điều trị dự phòng [1,( 14)] 

3. Phòng bệnh không đặc hiệu 

- Đảm bảo an toàn truyền máu và các chế phẩm của máu 

- Không dùng chung kim tiêm và các dụng cụ xuyên chích qua da 

- Thực hiện an toàn tình dục 

- Tránh tiếp xúc với máu và các dịch tiết của người bệnh nhiễm HBV 

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa chuẩn dự phòng các bệnh lây truyền qua 

đường máu [1,( 15)] 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Bệnh nhân có 1 trong các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng sau: 

Mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, nôn, đau tức vùng gan 

Củng mạc mắt vàng, da vàng , tiểu vàng, phù, xuất huyết dưới da 

Xét nghiệm AST, ALT tăng trên 5 lần, Bilirubin tăng và Anti-HBc IgM dương 

tính hoặc âm tính, HBsAg dương tính 
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ĐÁNH GIÁ CÁC GIAI ĐOẠN ĐỘ XƠ HÓA GAN 

Xơ hóa gan gồm 4 giai đoạn (F0 - 4) theo phân loại Metavir trên mô học, gồm 

- Xơ hóa đáng kể (significant fibrosis): F ≥ 2 

- Xơ hóa tiến triển (advanced fibrosis): F ≥ 3 

- Xơ gan (cirrhosis): F4 

1. Đo độ đàn hồi gan (ví dụ Fibroscan) 

F0-1 

F2 

F3 

F4 

: không xơ hóa gan hoặc xơ hóa nhẹ < 7,0 Kpa 

: xơ hóa trung b́nh (vừa) 7,0 - < 9,5 KPa 

: xơ hóa nặng 9,5 - < 11 KPa 

: xơ gan ≥ 11 KPa 

2. Chỉ số APRI 

APRI = 
AST x 100/AST (ULN)* 

Tiểu cầu (109/1) 

F0 - F1 

F2 

F3 - F4 

F4 

: < 0,5 

: 0,5 - < 1 

: 1 - < 2,0 

: ≥ 2 

     ULN của phòng xét nghiệm 

BẢNG ĐIỂM CHILD-PUGH 

Tiêu chuẩn để đánh giá 1 điểm 2 điểm 3 điểm 

Bệnh não gan Không Giai đoạn 1-2 Giai đoạn 3-4 

Cổ trướng Không Ít Nhiều 

Bilirubin huyết thanh (mg/dl) < 2 2-3 > 3 

  (µmol/L) < 35 35-50 > 50 

Albumin huyết thanh (g/dL) > 3,5 2,8-3,5 < 2,8 

Tỷ lệ Prothrombin (%) > 64 44-64 < 44 

hay INR < 1,7 1,7-2,3 > 2,3 

- Child A: 5-6 điểm xơ gan còn bù 



 
 

 
 

- Child B: 7-9 điểm 

- Child C: ≥ 10 điểm 

xơ gan mất bù 

xơ gan mất bù 

     

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

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 B16 Viêm gan B cấp  

2 B16.0 Viêm gan B cấp có đồng nhiễm virus 

viêm gan D, có hôn mê gan 

 

3 B16.1 Viêm gan B cấp có đồng nhiễm virus 

viêm gan D,, không có hôn mê gan 

 

4 B16.2 Viêm gan B cấp, không có tác nhân 

delta, có hôn mê gan 

 

6 B16.9 Viêm gan B cấp, không có đồng nhiễm 

virus viêm gan D, và không có hôn mê 

gan 

 

7 B18.1 Viêm gan virus B mạn, có đồng nhiễm 

viêm gan virus D 

 

8 B18.2 Viêm gan virus B mạn, không có đồng 

nhiễm viêm gan virus D 

 

 

  



 
 

 
 

 

BỆNH VIÊM GAN VI RÚT C 

(MÃ ICD: B17.1, B18.2) 

 

I. ĐẠI CƯƠNG  

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2017, trên thế giới có 71 triệu 

người bị viêm gan vi rút C mạn trong đó 14 triệu người sống ở khu vực Tây Thái 

Bình Dương, nơi viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong số các 

bệnh truyền nhiễm. [1,( 1)] 

Việt Nam là nước có gánh nặng về bệnh gan đứng thứ 2 trong khu vực Tây Thái 

Bình Dương. Ước tính năm 2017, nước ta có 991.153 người bị nhiễm HCV mạn trong 

đó có 6.638 người tử vong do bệnh gan liên quan đến HCV. 

       HCV chủ yếu lây qua đường máu, ngoài ra còn lây qua đường tình dục, mẹ truyền 

sang con. [1,( 1)] 

         Nhiễm HCV có nguy cơ chuyển thành mạn tính rất cao 80%, trong số đó có 30 

-60% gây viêm gan mạn tính tấn công, và 5-20% xuất hiện xơ gan sau 5 năm bị 

nhiễm. tỷ lệ bệnh nhân ung thư tế bào gan có lưu hành kháng thể HCV từ 30 -75% . 

Người ta thấy rằng tỷ lệ cao nhất ở người bệnh ung thư tế bào gan ở Nhật Bản [4,( 

249)] 

 Hiện tại, chưa có vắc xin phòng bệnh viêm gan vi rút C. [1,( 1)] 

II. CĂN NGUYÊN  

        Bệnh viêm gan vi rút C là bệnh truyền nhiễm do vi rút viêm gan C (Hepatis C 

Virus: HCV) gây ra. HCV có cấu trúc di truyền là sợi đơn RNA, thuộc 

họ Flaviviridae, đường kính 40-60 nm, HCV có 6 kiểu gen: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mỗi kiểu 

gen lại chia thành nhiều dưới nhóm a,b…. [1,( 1)] [2,( 283)] 

        Ở Việt Nam các kiểu gen hay gặp là 1,6,2,3. [2,( 283)] [1,( 1)] [3,( 232)] 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán viêm gan vi rút C cấp  

1.1. Chẩn đoán xác định 



 
 

 
 

1.1.1. Dịch tễ:  

- Thời gian nhiễm HCV dưới 6 tháng: có chuyển đảo huyết thanh từ anti-HCV 

âm tính sang anti-HCV dương tính 

- Có tiền sử phơi nhiễm với nguồn bệnh: Người bệnh có truyền máu hay các chế 

phẩm của máu, tiêm chích, quan hệ tình dục không an toàn . [2,( 284)] [1,( 2)] 

1.1.2. Lâm sàng 

 Không có biểu hiện lâm sàng hoặc có biểu hiện của viêm gan cấp: mệt, vàng 

mắt, vàng da,... [2,( 284)] [1,( 2)] 

1.1.3. Cận lâm sàng 

a, Cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán  

       -   AST, ALT tăng, thường trên 5 lần giới hạn trên của mức bình thường 

(ULN, ULN: 35 U/L đối với nam, 25 U/L đối với nữ). 

       -  Bilirubin (TP, TT) có thể tăng 

       - Pothrombin, Fibrinogen, Protein, Abumin máu có thể giảm trong các trường 

hợp nặng 

       - HCV RNA: dương tính sau 2 tuần phơi nhiễm. 

- Anti-HCV có thể âm tính trong vài tuần đầu hoặc dương tính sau 8-12 tuần 

phơi nhiễm. 

- Siêu âm ổ bụng, gan mật 

       Chẩn đoán nhiễm HCV cấp khi (1) có chuyển đảo anti-HCV từ âm tính sang 

dương tính hay (2) anti-HCV âm tính nhưng HCV RNA dương tính ở người có cơ 

địa miễn dịch bình thường. [2,( 284)] [1,( 2)] [4,( 252)] [5,(84)] 

b, Cận lâm sàng phục vụ điều trị 

Glucose, Ure, Cre, Điện giải: đánh giá chức năng thận, bệnh mạn tính 

kèm theo 

-  Các xét nghiệm khác: Triglycerid, Cholesterol, LDL- Cho, HDL- Cho, Albumin, 

Protien, 10 thông số nước tiểu để theo dõi hoặc phát hiện các bệnh lý kèm theo. 

* Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm xét nghiệm cho người bệnh khi có 

diễn biến bất thường hoặc khi có kết luận sau 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. 

1.2. Chẩn đoán phân biệt  

Viêm gan cấp do vi rút khác (HAV, HBV, HDV, HEV, CMV, EBV, Dengue,...) 

- Viêm gan do các nguyên nhân khác: rượu, nhiễm độc (do thuốc, hóa chất...), 

tự miễn, bệnh Wilson... 

- Một số bệnh có biểu hiện vàng da: 

+ Các bệnh nhiễm khuẩn: Bệnh nhiễm Leptospira, sốt rét, nhiễm khuẩn huyết... 

+ Tắc mật sau gan: u đầu tụy, u đường mật, sỏi đường mật... [4,( 255)] 

2. Chẩn đoán viêm gan vi rút C mạn  

- Thời gian nhiễm HCV > 6 tháng 

- Có hoặc không có biểu hiện lâm sàng. 

- Anti- HCV dương tính và HCV RNA dương tính hoặc HCV core-Ag dương 

tính. 

- Không có/hoặc có xơ hóa gan, xơ gan (Phụ lục 1). [5,( 84)] 

* Đối với người lọc máu hoặc suy giảm miễn dịch nặng có xét nghiệm anti-

HCV âm tính nhưng có biểu hiện của bệnh gan, nên xét nghiệm HCV-RNA hoặc 

HCV coreAg để chẩn đoán viêm gan C. [1,( 1)] 

        *  Viêm gan vi rút C ở trẻ em 

Tất cả trẻ em sinh ra từ mẹ bị viêm gan vi rút C cần được xét nghiệm xác định 

tình trạng nhiễm HCV.  

- Trẻ dưới 18 tháng, xét nghiệm Anti HCV lúc 6 tháng và 13\2 tháng, trẻ được 

chẩn đoán là nhiễm HCV khi có ít nhất 2 lần HCV- RNA dương tính. 

- Trẻ từ trên 18 tháng tuổi. Trẻ được chẩn đoán nhiễm HCV khi có anti-HCV và 

HCV-RNA dương tính và cần được xét nghiệm HCV RNA sau 3 tuổi để khẳng định 

nhiễm HCV mạn. [1,( 3)] [5,( 85)]  

IV. ĐIỀU TRỊ  

1.  Điều trị viêm gan virus C cấp 

1.1 Hướng điều trị : 



 
 

 
 

- Khoảng 20-50% người bệnh nhiễm HCV cấp có thể tự khỏi  

- Điều trị không đặc hiệu  

- Điều trị đặc hiệu  [1,( 3)] 

1.2. Điều trị cụ thể  

1.2.1. Điều trị hỗ trợ 

        - Nghỉ ngơi, tránh làm việc nặng hoặc gắng sức trong thời kỳ có triệu chứng lâm 

sàng. 

- Chế độ ăn: giảm bớt chất béo, kiêng rượu bia. Chỉ nuôi dưỡng tạm thời bằng 

đường tĩnh mạch khi bị nôn nhiều hoặc không ăn uống được. 

- Tránh sử dụng các thuốc chuyển hóa qua gan. 

- Điều trị hồi sức nội khoa tích cực các trường hợp diễn tiến nặng. 

+ Đảm bảo duy trì hô hấp, tuần hoàn ổn định. 

+ Vitamin K1: 10 mg/ngày tiêm bắp hoặc pha loãng tiêm mạch chậm trong 3 

ngày khi tỷ lệ prothrombin giảm < 60%. 

+ Điều chỉnh các rối loạn đông máu, chống phù não, lọc huyết tương... dựa trên 

việc đánh giá các bất thường cụ thể trên lâm sàng. [3,( 240)] [4,( 255,256)] 

1.2.2. Điều trị đặc hiệu  

 - Điều trị sofosbuvir/velpatasvir hoặc glecaprevir/pibrentasvir trong thời gian 

8 tuần 

            - Xét nghiệm tải lượng HCV RNA ở tuần thứ 12 sau điều trị để đánh giá khả 

năng khỏi bệnh (đạt SVR 12). [1,( 3)] 

1.3. Theo dõi điều trị 

         - Tình trạng mệt mỏi 

         - Ăn uống 

         - Biểu hiện xuất huyết 

         - Nhiệt độ, nước tiểu, phù 

         - Rối loạn tri giác 

          - Rối loạn tim mạch, hô hấp…[4,( 256,258)] 

* Tiêu chuẩn xuất viện 



 
 

 
 

- Bệnh nhân không còn cảm thấy mệt mỏi, ăn uống tốt, ngủ được 

- Da và củng mạc mắt hết vàng và tiểu trong 

- ALT: giảm dưới 200 UI/ ml 

- Các chỉ số Bilirubin TP, TT và Albumin, PT, trong giới hạn bình thường 

2. Điều trị viêm gan vi rút C mạn  

2.1. Mục tiêu điều trị 

- Loại trừ HCV ra khỏi cơ thể người bệnh (đạt được đáp ứng vi rút bền vững: 

tải lượng HCV RNA dưới ngưỡng phát hiện (< 15 IU/ml) ở tuần thứ 12 sau khi kết 

thúc điều trị, gọi là SVR 12. 

- Phòng ngừa các biến chứng về gan và các bệnh ngoài gan liên quan đến HCV 

bao gồm viêm gan tiến triển, xơ hóa gan, xơ gan, HCC, biểu hiện ngoài gan nặng và 

tử vong. 

- Dự phòng lây nhiễm HCV trong cộng đồng. [1,( 4)] 

2.2. Nguyên tắc điều trị 

- Người bệnh được chẩn đoán viêm gan vi rút C cần điều trị sớm, đặc biệt các 

trường hợp xơ hóa gan ≥ F2, người bệnh viêm gan vi rút C có biểu hiện ngoài gan, 

người bệnh đồng nhiễm HIV/HCV, người bệnh nghiện chích ma túy, phụ nữ độ tuổi 

sinh đẻ mong muốn có thai,... 

- Lựa chọn phác đồ có các thuốc DAA. Tại các cơ sở y tế không làm được xét 

nghiệm kiểu gen nên sử dụng phác đồ có hiệu quả điều trị với tất cả các kiểu gen 

- Dựa vào tình trạng xơ gan, các chống chỉ định, tương tác thuốc và bệnh đi 

kèm để lựa chọn các phác đồ (xem mục 3.2.5). 

- Các phác đồ sử dụng thuốc DAA thế hệ mới, chưa đề cập trong hướng dẫn 

này, có thể được xem xét, bổ sung dựa theo các hướng dẫn chuyên môn của Tổ chức 

Y tế thế giới và các Hiệp hội Gan mật Châu Á Thái B́nh Dương, Châu Âu, Châu Mỹ 

và theo các quy định liên quan đến sử dụng thuốc tại Việt Nam. 

- Các trường hợp xơ gan mất bù cần được điều trị tại các cơ sở chuyên khoa 

tuyến tỉnh hoặc trung ương. [1,( 4)] 

2.3. Chỉ định và chống chỉ định điều trị viêm gan vi rút C 



 
 

 
 

a. Chỉ định 

Người bệnh được chẩn đoán viêm gan vi rút C mạn (theo mục 2.2) [1,( 4)] 

b. Chống chỉ định 

* Đối với phác đồ có các thuốc kháng vi rút trực tiếp (Direct Acting 

Antivirals: DAA) 

- Trẻ < 3 tuổi 

- Phụ nữ có thai 

- Không sử dụng các DAA cùng với thuốc có tương tác gây ảnh hưởng đến 

hiệu quả điều trị hoặc gây các biến cố không mong muốn, tăng tác dụng phụ của 

thuốc 

* Đối với phác đồ có ribavirin (RBV) 

- Quá mẫn cảm với RBV 

- Thiếu máu nặng (hemoglobin <8,5 g/dL) 

- Bệnh về huyết sắc tố (bệnh hồng cầu h́nh liềm hoặc thalassemia) 

- Phụ nữ có thai hoặc không muốn dùng các biện pháp tránh thai, phụ nữ đang 

cho con bú, nam giới có bạn tình đang mang thai [1,( 4)] 

2.4. Chuẩn bị điều trị 

a. Đánh giá mức độ nặng của bệnh gan 

- Đánh giá tńh trạng xơ hóa gan dựa vào các phương pháp không xâm lấn. 

Chẩn đoán xơ gan (F4) khi APRI ≥ 2 hoặc FibroScan ≥ 12.5 kPa...(Phụ lục 1). Sinh 

thiết gan khi cần thiết. 

- Đánh giá xơ gan cṇ bù, mất bù dựa vào phân loại Child-Pugh: Child-Pugh A 

là xơ gan cṇ bù, Child-Pugh B, C là xơ gan mất bù. [1,( 5)] 

b. Đánh giá bệnh lý  đi kèm 

Người bệnh viêm gan vi rút C cần được đánh giá các bệnh lý đi kèm như: 

- Đánh giá chức năng thận và mức lọc cầu thận 

- Đánh giá tình trạng đồng nhiễm vi rút viêm gan B, HIV 

- Đánh giá các bệnh tim mạch (rối loạn nhịp tim), rối loạn chuyển hóa (đái tháo 

đường, rối loạn lipid máu, ...) 



 
 

 
 

- Đánh giá tình trạng nghiện rượu [1,( 5)] 

c. Đánh giá tương tác thuốc 

Đánh giá khả năng tương tác thuốc với các thuốc đang sử dụng như thuốc kháng 

HIV (antiretrovirals: ARV), thuốc chống lao, thuốc chống co giật, thuốc điều trị rối 

loạn nhịp tim, thuốc ức chế bơm proton...(Phụ lục 5) [1,( 5)] 

d. Các xét nghiệm 

- Các xét nghiệm khi bắt đầu điều trị và theo dõi điều trị viêm gan vi rút C (Phụ 

lục 2). 

- Xét nghiệm kiểu gen HCV khi sử dụng các phác đồ không điều trị được tất 

cả các kiểu gen và/hoặc đối với người bệnh đã từng thất bại điều trị viêm gan vi rút 

C. Những cơ sở làm được xét nghiệm kiểu gen HCV thì có thể thực hiện trước khi 

điều trị. 

- Đối với phụ nữ trong tuổi sinh đẻ hoặc nghi ngờ có thai cần xét nghiệm thử 

thai. 

- Các xét nghiệm khác theo chỉ định lâm sàng. [1,( 5)] 

e. Tư vấn trước điều trị 

- Phác đồ điều trị, hiệu quả của điều trị, tác dụng phụ, khả năng tái nhiễm HCV 

- Nguy cơ HCC đặc biệt đối với người bệnh có độ xơ hóa gan ≥ F3 

- Khả năng tương tác thuốc DAA với các thuốc khác và yêu cầu người bệnh 

phải thông báo cho thầy thuốc các loại thuốc khác được kê đơn trước và trong khi 

điều trị viêm gan vi rút C bao gồm cả thực phẩm chức năng 

- Tuân thủ điều trị 

- Tránh đồ uống có cồn (rượu, bia...) 

- Tư vấn dự phòng tái nhiễm và dự phòng lây nhiễm HCV 

- Tư vấn sử dụng biện pháp tránh thai trong quá tŕnh điều trị thuốc DAA đối với 

cả người bệnh và bạn tính. Trong trường hợp sử dụng ribavirin tiếp tục sử dụng các 

biện pháp tránh thai cho đến 6 tháng sau khi kết thúc điều trị [1,( 4,5)] 

2.5. Phác đồ điều trị 



 
 

 
 

Bảng 1. Phác đồ điều trị viêm gan vi rút C mạn ở người ≥ 18 tuổi không có xơ 

gan, xơ gan cṇ bù và điều trị lần đầu 

Thuốc DAA Kiểu gen 1,4 Kiểu gen 2 Kiểu gen 3 Kiểu gen 5, 6 

SOF/VEL Điều trị tất cả các kiểu gen trong 12 tuần 

SOF/DAC1 Điều trị tất cả các kiểu gen trong 12 tuần 

SOF/LDV 12 tuần Không Không 12 tuần 

GLE/PIB2 Điều trị tất cả các kiểu gen trong 8 tuần 

GRZ/EBV3 12 tuần Không Không Không 

1 Tỷ lệ khỏi (SVR12) ở người viêm gan C kiểu gen 3 có xơ gan là khoảng 80% 

khi điều trị với phác đồ có SOF/DAC và trên 90% khi điều trị với phác đồ SOF/VEL. 

2,3 Thuốc chưa được đăng ký tại Việt Nam và không được kê đơn. Chỉ được kê 

đơn khi các thuốc này được Bộ Y tế cấp phép. 

Lưu ý: Liều lượng của các thuốc DAA (Phụ lục 3) [1,( 5)] 

Bảng 2. Phác đồ điều trị viêm gan vi rút C mạn cho người bệnh ≥ 18 tuổi có xơ 

gan mất bù và điều trị lần đầu [1,( 6)] 

(Child Pugh B hoặc C)  

Thuốc DAA Kiểu gen 1,4 Kiểu gen 2 Kiểu gen 3 Kiểu gen 5,6 

SOF/VEL Điều trị tất cả các kiểu gen trong 24 tuần 

SOF/VEL/RBV Điều trị tất cả các kiểu gen trong 12 tuần 

SOF/LDV 24 tuần Không Không 24 tuần 

SOF/LDV/RBV 12 tuần Không Không 12 tuần 

SOF/DAC1 24 tuần 24 tuần 24 tuần 24 tuần 

SOF/DAC/RBV1 12 tuần 12 tuần 12 tuần 12 tuần 

1Tỷ lệ khỏi (SVR12) ở người viêm gan C kiểu gen 3 có xơ gan là khoảng 80% 

khi điều trị với phác đồ có SOF/DAC và trên 90% khi điều trị với phác đồ có 

SOF/VEL. 

Lưu ý: - Liều lượng của các thuốc DAA (Phụ lục 3) 



 
 

 
 

 - Điều chỉnh liều RBV theo cân nặng, mức độ thiếu máu và mức độ suy thận 

(Phụ lục 4) 

- Chống chỉ định sử dụng GLE, GRZ, VOX cho người bệnh xơ gan mất bù 

2.6. Điều trị viêm gan vi rút C ở một số trường hợp đặc biệt 

a. Điều trị viêm gan vi rút C cho trẻ em không xơ gan và xơ gan còn bù 

* Trẻ từ 12 -17 tuổi: điều trị theo bảng sau với liều như của người lớn 

Bảng 3. Phác đồ điều trị viêm gan vi rút C mạn cho trẻ 12 -17 tuổi không xơ gan 

và xơ gan còn bù 

Phác đồ SOF/VEL GLE/PIB SOF/LED 

Thời gian 12 tuần 8 tuần 
12 tuần 

(chỉ dùng cho kiểu gen 1, 4, 5, 6) 

* Trẻ từ 3 -11 tuổi 

- SOF/VEL: liều dựa vào cân nặng 

Trẻ < 17 kg: SOF 150mg và VEL 37,5mg/ngày x 12 tuần 

Trẻ ≥ 17 kg: SOF 200mg và VEL 50mg/ngày x 12 tuần 

- SOF/LED: dùng cho kiểu gen 1, 4, 5, 6 

Trẻ < 17 kg: SOF 150mg/LED 33,75mg/ngày x 12 tuần 

Trẻ 17-35 kg: SOF 200mg/LED 45mg/ngày x 12 tuần 

Trẻ > 35 kg: SOF 400mg/LED 90mg/ngày x 12 tuần 

- GLE/PIB: 

Trẻ 12 - 19 kg: GLE 150mg và PIB 60mg/ngày x 12 tuần 

Trẻ 20 - 29 kg: GLE 200mg và PIB 80mg/ngày x 12 tuần 

Trẻ 30 - 44 kg: GLE 250mg và PIB 100mg/ngày x 12 tuần 

Lưu ư: GLE/PIB chưa có tại Việt Nam 

* Trẻ dưới 3 tuổi: Trì hoãn điều trị cho đến khi trẻ đủ 3 tuổi [1,( 7)] 

b. Người bệnh viêm gan vi rút C đồng nhiễm HIV 

Người bệnh đồng nhiễm HCV/HIV được điều trị ARV ngay khi phát hiện 

nhiễm HIV và điều trị HCV khi CD4 từ 200 tế bào/mm3 trở lên hoặc tải lượng HIV 



 
 

 
 

dưới ngưỡng ức chế. Người bệnh có xơ hóa từ F2 trở lên, điều trị HCV ngay khi dung 

nạp điều trị ARV. 

Chỉ định điều trị viêm gan vi rút C cho người nhiễm HIV giống như người 

bệnh viêm gan vi rút C không nhiễm HIV 

Lựa chọn phác đồ điều trị ARV và phác đồ điều trị viêm gan vi rút C tối ưu để 

tránh tương tác thuốc (Phụ lục 5), nếu cần thiết phải điều chỉnh liều DAA. 

- Trường hợp người bệnh điều trị HIV bằng phác đồ 

tenofovir/lamivudin/dolutegravir (TDF/3TC/DTG hoặc TLD): điều trị như người 

viêm gan vi rút C không nhiễm HIV 

Lưu ý: Không chỉ định phác đồ SOF/VEL hoặc SOF/LDV khi mức lọc cầu 

thận < 60 ml/phút/1,73m2 

- Trường hợp người bệnh điều trị HIV bằng phác đồ khác TLD: 

+ Chuyển sang phác đồ TLD nếu có thể trước khi điều trị HCV 

+ Người bệnh đang điều trị HIV bằng phác đồ có efavirenz (EFV), nevirapine 

(NVP): ưu tiên sử dụng phác đồ SOF/DAC: Điều chỉnh liều DAC lên 90 mg 

+ Người bệnh đang điều trị HIV bằng phác đồ có loperavir/ritonavir (LPV/r): 

ưu tiên sử dụng phác đồ: SOF/VEL; SOF/DAC. 

Phác đồ thay thế: SOF/LDV. Không chỉ định phác đồ có LDV khi mức lọc cầu 

thận < 60 ml/phút/1,73m2. 

- Trường hợp người bệnh đang điều trị HIV bằng phác đồ có atazanavir (ATV): 

ưu tiên sử dụng SOF/DAC: Điều chỉnh liều DAC xuống 30 mg 

Phác đồ thay thế: SOF/LDV. Không chỉ định phác đồ có LDV khi mức lọc cầu 

thận < 60 ml/phút/1,73m2. 

* Lưu ý không phối hợp các phác đồ sau để điều trị đồng nhiễm HCV/HIV 

- SOF/VEL không sử dụng đồng thời với EFV, NVP 

- SOF/VEL/VOX không sử dụng đồng thời với EFV, NVP, ATV/r, LPV/r 

- RBV không sử dụng đồng thời với AZT 

- ELB/GRZ không sử dụng đồng thời với EFV, NVP hoặc bất kỳ PI 



 
 

 
 

- GLE/PIB không sử dụng đồng thời với EFV, NVP, LPV, ATV hoặc phác đồ 

ARV có ritonavir [1,( 7,8)] 

c. Người bệnh đồng nhiễm HCV/HBV 

- Người bệnh đồng nhiễm HCV/HBV điều trị bằng các phác đồ kháng HCV 

như người nhiễm HCV đơn thuần 

- Người đồng nhiễm HCV/HBV đủ tiêu chuẩn điều trị HBV th́ điều trị đồng 

thời HBV và HCV (chú ư tương tác thuốc, đặc biệt giữa TDF và SOF- Phụ lục 5) 

- Người đồng nhiễm HCV/HBV mà chưa đủ tiêu chuẩn điều trị HBV th́ điều 

trị dự pḥng HBV bằng thuốc kháng HBV (NA: nucleot(s)ide analogues) khi bắt đầu 

điều trị thuốc DAA cho đến khi kết thúc DAA tối thiểu 12 tuần và theo dõi định kỳ 

nếu ngưng điều trị NA 

- Nguy cơ tái hoạt HBV ở người bị viêm gan vi rút C có HBsAg âm tính, anti-

HBs âm tính nhưng anti-HBc dương tính rất thấp trong quá trình điều trị thuốc DAA. 

Những người này không điều trị dự phòng bằng NA, chỉ theo dõi ALT, AST mỗi 4-

8 tuần trong thời gian điều trị thuốc DAA và trong 12 tuần sau khi kết thúc điều trị 

DAA. Nếu ALT, AST tăng nên làm thêm xét nghiệm HBsAg và HBV DNA để có 

thể phát hiện HBV tái hoạt. Điều trị NA nếu có bằng chứng HBV tái hoạt (HBsAg 

dương và/hoặc HBV DNA phát hiện được). [1,( 8,9)] 

d. Người bệnh có bệnh thận mạn 

- Người bệnh suy thận mức độ nhẹ đến trung bình (mức lọc cầu thận > 30 

ml/phút/1,73m2) hoặc mức độ nặng (mức lọc cầu thận < 30ml/phút/1,73m2) bao gồm 

người bệnh lọc máu, chạy thận nhân tạo được điều trị các phác đồ phù hợp mà không 

cần điều chỉnh liều thuốc DAA như GLE/PIB, SOF/VEL, SOF/DAC cho tất cả kiểu 

gen và ELB/GRZ cho kiểu gen 1 và 4 

- Người bệnh xơ gan mất bù có suy thận nhẹ đến trung bình (mức lọc cầu thận 

> 30 ml/phút/1,73m2) nếu điều trị phác đồ SOF/VEL 12 tuần có RBV thì liều RBV 

bắt đầu là 600 mg, và điều chỉnh liều RBV tùy theo độ dung nạp và hemoglobin 

- Người bệnh xơ gan mất bù có suy thận nặng (mức lọc cầu thận < 30 

ml/phút/1,73m2) nên điều trị phác đồ SOF/VEL 24 tuần không có RBV [1,( 9)] 



 
 

 
 

e. Người bệnh đồng nhiễm lao/HCV 

- Cân nhắc điều trị lao tiến triển trước, khi ổn định thì điều trị viêm gan vi rút 

C. 

- Điều trị như người bệnh viêm gan vi rút C đơn nhiễm. 

- Khi điều trị lao và điều trị viêm gan vi rút C lưu ư không sử dụng đồng thời 

rifampicine với các thuốc DAA (Phụ lục 5). [1,( 9)] 

2.7. Theo dõi điều trị 

a. Theo dõi tương tác thuốc 

- Đánh giá tương tác thuốc trước khi điều trị viêm gan vi rút C và trước khi 

người bệnh bắt đầu điều trị các thuốc khác trong quá tŕnh điều trị (Phụ lục 5). 

- Theo dõi đánh giá tương tác thuốc đặc biệt quan trọng đối với người bệnh 

đồng nhiễm HCV/HIV do nhiều thuốc DAA có tương tác với ARV, người bệnh có 

rối loạn nhịp tim điều trị amiodaron có tương tác với SOF, VEL gây chậm nhịp tim, 

người bệnh đang sử dụng nhóm statin điều trị hạ lipid máu có thể tương tác với SOF 

gây tăng nguy cơ ly giải cơ vân... [1,( 9)] 

b. Theo dõi tác dụng không mong muốn 

Các thuốc DAA có một số tác dụng không mong muốn nhẹ, thường tự khỏi. 

Xét nghiệm chức năng thận và đánh giá mức lọc cầu thận nếu nghi ngờ suy thận khi 

sử dụng các phác đồ DAA cùng với các thuốc khác có khả năng tương tác gây độc 

tính lên thận 

Đối với người bệnh điều trị RBV: Theo dơi chặt chẽ các tác dụng không mong 

muốn của RBV, xét nghiệm hemoglobin và điều chỉnh liều dựa trên mức hemoglobin. 

- Đối với người bệnh không có bệnh tim mạch: 

+ Hemoglobin < 10g/dL: giảm liều RBV từ 800 - 1200 mg/ngày xuống 600 

mg/ngày và có thể dùng thêm erythropoietin, darbepoietin. 

+ Hemoglobin 8,5 - 10g/dL: giảm liều RBV 50% cho đến liều 200mg/ngày. 

+ Hemoglobin < 8,5g/dL: ngừng điều trị. 

- Đối với người bệnh có tiền sử bệnh tim mạch ổn định: giảm liều RBV nếu 

hemoglobin giảm nhiều hơn 2g/dL trong thời gian điều trị 4 tuần. Nếu sau 4 tuần 



 
 

 
 

giảm liều mà hemoglobin vẫn giảm nhiều hơn 2g/dL thì ngừng điều trị RBV. [1,( 

9,10)] 

c. Tuân thủ điều trị và tư vấn hỗ trợ khác 

- Người bệnh cần được cung cấp thông tin về tầm quan trọng của tuân thủ điều 

trị, đánh giá tuân thủ điều trị mỗi lần tái khám, nhận thuốc. 

- Tư vấn về tác hại của rượu bia 

- Tư vấn về dinh dưỡng, đặc biệt cho người bệnh xơ gan 

- Tư vấn và kết nối người bệnh viêm gan vi rút C nghiện chích ma túy đến các 

dịch vụ giảm hại 

- Tư vấn nguy cơ xơ gan và HCC [1,( 10)] 

d. Theo dõi đáp ứng điều trị viêm gan vi rút C mạn 

* Điều trị khỏi 

- Đạt được đáp ứng vi rút bền vững (SVR): Tải lượng HCV RNA dưới ngưỡng 

phát hiện ở tuần thứ 12 sau khi kết thúc điều trị (SVR12). 

- Theo dõi người bệnh sau khi điều trị khỏi: 

+ Theo dõi biến chứng HCC đặc biệt ở người có xơ hóa gan ≥ F3 bằng siêu âm 

bụng và AFP mỗi 3-6 tháng. Xét nghiệm AFP-L3, PIVKA-II để phát hiện sớm HCC. 

+ Theo dõi biến chứng đối với người bệnh xơ gan: nội soi dạ dày phát hiện 

giãn tĩnh mạch thực quản để phòng ngừa xuất huyết do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản... 

+ Tư vấn dự pḥng tái nhiễm HCV trên người bệnh tiêm chích ma túy, nam 

quan hệ tình dục đồng giới, người nhiễm HIV. 

+ Người bệnh có nguy cơ tái nhiễm HCV hoặc có tăng men gan trở lại: cần 

kiểm tra lại xét nghiệm định lượng HCV RNA để phát hiện bệnh tái phát hoặc nhiễm 

HCV mới. [1,( 10)] 

* Ngừng điều trị 

Việc ngừng điều trị rất ít gặp khi điều trị với phác đồ DAA. Tuy nhiên, có thể 

ngừng điều trị khi người bệnh có các tác dụng không mong muốn nặng, đe dọa tính 

mạng (đặc biệt đối với phác đồ có ribavirin): 

+ ALT tăng ≥ 10 lần ở tuần thứ 4 điều trị. 



 
 

 
 

+ ALT tăng dưới 10 lần ở tuần thứ 4 điều trị nhưng kèm theo bất kỳ tńh trạng: 

suy nhược, buồn nôn, nôn, hội chứng năo gan, ứ mật có tăng Bilirubin (Bilirubin TP 

> 3 mg/dL hoặc Bilirubin TT: >1,5 mg/dL) và/hoặc tăng phosphatase kiềm có ư 

nghĩa. 

+ ALT tăng dưới 10 lần ở tuần thứ 4 điều trị và không giảm ở tuần thứ 6 và 

tuần thứ 8 điều trị: xem xét ngưng điều trị sau khi đă loại trừ tăng ALT do các nguyên 

nhân khác. [1,( 11)] 

* Điều trị lại đối với người bệnh thất bại điều trị 

Thất bại điều trị được xác nhận khi không đạt được SVR12 sau kết thúc điều 

trị (Bảng 7). 

Đối với các trường hợp thất bại điều trị, cần xét nghiệm kiểu gen HCV nếu 

trước đó chưa xét nghiệm. Chuyển tuyến/hội chẩn xin ư kiến chuyên gia để chọn lựa 

phác đồ thích hợp cho từng cá thể, nếu cần. 

Bảng 7. Phác đồ điều trị cho người có thất bại điều trị 

Phác đồ điều trị 

thất bại 

Phác đồ điều trị lại và thời gian điều trị 

Phác đồ thay thế 
Không xơ gan và 

xơ gan cṇ bù 
Xơ gan mất bù 

SOF + RBV 

      

SOF/VEL 12 tuần 24 tuần (+RBV) 

SOF/VEL/VOX1 12 tuần Không 

GLE/PIB2 12 tuần Không 

SOF/DAC 

SOF/LDV 

SOF/VEL +RBV 24 tuần 24 tuần 

SOF/VEL/VOX1 12 tuần Không 

GLE/PIB2 12 tuần Không 

SOF/VEL 

SOF/VEL +RBV 24 tuần 24 tuần 

SOF/VEL/VOX1 12 tuần Không 

GLE/PIB2 12 tuần Không 

1, 2 Thuốc chưa được đăng kư tại Việt Nam và không được kê đơn. Chỉ được 

kê đơn khi các thuốc này được Bộ Y tế cấp phép. 



 
 

 
 

Lưu ý: Các trường hợp thất bại điều trị với các phác đồ DAA không đề cập 

trong Bảng 7, việc lựa chọn phác đồ điều trị lại phải có ý kiến hội chẩn với chuyên 

gia trong từng trường hợp cụ thể. [1,( 11)] 

 

CÁC XÉT NGHIỆM THEO DÕI TRƯỚC, TRONG VÀ SAU ĐIỀU TRỊ 

Xét nghiệm 
Trước điều 

trị 

Tuần thứ 

4 

Tuần thứ 12 kể từ khi 

hoàn thành điều trị 

Công thức máu x x1 x 

Tỷ lệ prothrompbin x x1 x 

AST, ALT, GGT, Bilirubin, 

Albumin 
x x2 x 

Đường máu, mỡ máu... x   

Creatinine máu x x3 x 

Siêu âm bụng x  x 

Đánh giá tình trạng xơ hóa gan (Phụ 

lục 1) 
x  x 

HCV RNA x  x 

Kiểu gen HCV x4   

HIV x   

HBsAg, anti-HBc, anti-HBs x   

AFP x  x 

Test thử thai (phụ nữ tuổi sinh đẻ) x   

1. Xét nghiệm khi điều trị phác đồ có ribavirin (RBV) 

2. Xét nghiệm mỗi tháng khi có men gan tăng, hoặc nghi ngờ xơ gan 

3. Xét nghiệm mỗi tháng khi nghi ngờ có bệnh thận và khi điều trị phác đồ có 

ribavirin (RBV) 



 
 

 
 

4. Xét nghiệm khi phải điều trị phác đồ không có tác dụng với tất cả các kiểu 

gen, người bệnh có thất bại điều trị, hoặc tại các cơ sở có thể xét nghiệm được kiểu 

gen 

Các xét nghiệm khác: tùy theo tình trạng lâm sàng của người bệnh 

CÁC NHÓM THUỐC KHÁNG VI RÚT TRỰC TIẾP 

(DIRECT ACTING ANTIVIRALS: DAA) 

Nhóm thuốc điều trị viêm gan C 

NS3/4A (ức chế 

protease)* 
Ức chế NS5A Ức chế polymerase NS5B (NA) 

Glecaprevir (GLE) Daclatasvir (DAC) Sofosbuvir (SOF) 

Voxilaprevir (VOX) Velpatasvir (VEL)   

Grazoprevir (GRZ) Ledipasvir (LDV)   

  Pibrentasvir (PIB)*   

  Elbasvir (ELB)*   

Dạng thuốc và liều lượng 

Phối hợp liều cố định 

(FDC) 

SOF 400 mg/VEL 100 mg 1 viên phối hợp uống 1 lần/ngày 

SOF 400 mg/DAC 60 mg 1 viên phối hợp uống 1 lần/ngày 

GLE 300 mg/PIB 120 mg 1 viên phối hợp uống 1 lần/ngày 

ELB 50mg/GRZ 120 mg 1 viên phối hợp uống 1 lần/ngày 

SOF 400mg/LDV 90 mg 1 viên phối hợp uống 1 lần/ngày 

SOF 400 mg/VEL 100 

mg/VOX 100mg 
1 viên phối hợp uống 1 lần/ngày 

Dạng viên rời 

SOF 400 mg 
1 viên uống 1 lần/ngày phối hợp 

với RBV, DAC 

DAC 60 mg 
1 viên uống 1 lần/ngày phối hợp 

với SOF 



 
 

 
 

DAC 30 mg 

1 viên uống 1 lần/ngày phối hợp 

với DAC 60 mg khi cần tăng liều 

do tương tác thuốc 

1 viên uống 1 lần/ngày khi cần 

giảm liều do tương tác thuốc 

Thuốc dành cho trẻ 

em từ 3 đến 17 tuổi 

SOF/LED 

< 17 kg: 150mg/33,75mg mỗi ngày 

17 - < 35 kg: 200mg/45mg mỗi 

ngày 

≥ 35 kg: 400mg/90mg mỗi ngày 

SOF/VEL: có 2 dạng viên 

phối hợp cho trẻ: 

< 17 kg: 150mg/37,5mg mỗi ngày 

(3 viên/ngày nếu dùng viên phối 

hợp SOF 50mg/VEL 12,5mg) 

- SOF 50mg/VEL 12,5mg 

- SOF 200mg/VEL 50mg 

≥ 17 kg ở trẻ 3 - 12 tuổi: 

200m/50mg mỗi ngày (1 viên/ngày 

dạng phối hợp SOF 200mg/VEL 

50mg hoặc 4 viên/ngày dạng phối 

hợp SOF 50mg/VEL 12,5mg). 

Trẻ > 12 tuổi: liều giống như người 

lớn 

GLE/PIB 

viên phối hợp GLE 

50mg/PIB 20mg 

12 - 19 kg: 150mg/60mg mỗi ngày 

(3 viên/ngày) 

20 - 29 kg: 200mg/80mg mỗi ngày 

(4 viên/ngày) 

30 - 44 kg: 250mg/100mg mỗi 

ngày (5 viên/ngày) 

    Các thuốc thuộc nhóm NS3/4A, Pibrentasvir (PIB) và Elbasvir (ELB) hiện 

chưa có tại Việt Nam 

 

BẢNG LIỀU LƯỢNG RBV 



 
 

 
 

Cân nặng (kg) Liều lượng 

< 75 kg 1000 mg/ngày 

≥ 75 kg 1200 mg/ngày 

Suy thận 

Mức độ trung bìńh (eGR: 30 - 59 mL/phút) 600 mg/ngày 

Mức độ nặng (15 - 29 mL/phút) 400 mg/ngày 

Giai đoạn cuối (< 15 mL/phút) 200 mg/ngày 

Thiếu máu Giảm liều dựa vào kết quả hemoglobin 

 

MỘT SỐ TƯƠNG TÁC GIỮA THUỐC ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VI RÚT C VÀ 

CÁC THUỐC KHÁC 

Thuốc Thuốc kết hợp 
Ảnh hưởng khi kết 

hợp 
Khuyến cáo xử trí 

RBV AZT 
Tăng nguy cơ thiếu 

máu 

Thay thế AZT bằng 

ARV khác 

Sofosbuvir 

(SOF) 

Amiodaron Làm chậm nhịp tim 

Chỉ sử dụng 

amiodarone khi không 

sẵn có thuốc thay thế và 

theo dơi chặt chẽ 

Các thuốc kích thích 

cytochrome P450 3A 

(CYP3A): thuốc chống 

co giật (phenobacbital, 

phenotoin, 

carbamazepin, 

oxcarbazepin), 

rifampicin, tipranavir 

Giảm nồng độ SOF, 

ảnh hưởng đến hiệu 

quả điều trị HCV 

Không sử dụng SOF 

cùng với thuốc chống co 

giật, rifampicin 

Không sử dụng SOF 

cùng với tipranavir 



 
 

 
 

Ledipasvir 

(LDV) 

TDF 

TDF + PI/r 

Tăng độc tính đối với 

thận 

Theo dơi mức lọc cầu 

thận, không sử dụng 

LDV cùng TDF nếu 

mức lọc cầu thận 

<60ml/phút. Sử dụng 

LDV cùng TDF+PI/r 

phải theo dơi độc tính 

của TDF lên thận 

Các thuốc giảm a xít 

Giảm hấp thu LDV do 

đó giảm nồng độ của 

LDV 

Uống SOF/LDV cách 

thuốc kháng acid 4 giờ, 

cách giờ hoặc cùng giờ 

thuốc đối kháng thụ thể 

H2, cùng giờ với thuốc 

ức chế proton 

Daclatasvir 

(DAC) 

Các thuốc kích thích 

CYP3A như thuốc 

chống co giật 

(phenobacbital, 

phenotoin, 

carbamazepin, 

oxcarbazepin); 

rifampicin, ARV 

(EFV, NVP) 

Giảm nồng độ DAC 

do đó giảm hiệu quả 

điều trị HCV 

Không sử dụng DAC 

cùng các thuốc chống 

co giật, rifampicin. 

Tăng liều DAC lên 90 

mg/ngày khi điều trị 

người bệnh nhiễm HIV 

đang điều trị phác đồ có 

các thuốc kích thích 

CYP3A như EFV. 

Sử dụng SOF/LDV với 

các thuốc ức chế 

CYP3A 

(clarythomycin, 

itraconazole, 

ketoconazole, ATV/r) 

Tăng nồng độ DAC. 

Giảm liều DAC xuống 

30 mg/ngày khi điều trị 

người bệnh nhiễm HIV 

đang điều trị phác đồ 

ARV có ATV/r và các 



 
 

 
 

thuốc ức chế CYP3A 

khác 

Velpatasvir 

(VEL) 

Các thuốc giảm a xít Giảm nồng độ VEL 

Uống SOF/VEL cách 

thuốc kháng acid 4 giờ, 

cách 12 giờ hoặc cùng 

giờ thuốc đối kháng thụ 

thể H2, uống cùng với 

thức ăn và trước 4 giờ 

khi uống omeprazole 

Amiodaron Làm chậm nhịp tim 

Không dùng đồng thời. 

Trường hợp bắt buộc th́ 

cần theo dơi chặt chẽ 

Digoxin Tăng nồng độ digoxin 

Giảm liều digoxin 50%, 

theo dơi sát điện tâm đồ 

và nhịp tim 

Chống ung thư: 

topotecan 

Chống co giật: 

carbamazepin 

phenytoin 

phenobarbital 

oxcarbazepin 

Kháng 

mycobacterial: 

rifabutin 

rifampicin 

rifapentin 

Tăng nồng độ 

topotecan, giảm nồng 

độ SOF/VEL 

Không dùng đồng thời 

Efavirenz, nevirapin, 

etravirin 
Giảm nồng độ VEL Không dùng đồng thời 



 
 

 
 

Tenofovir (TDF) Tăng nồng độ TDF 
Theo dơi sát chức năng 

thận 

Tipranavir/ritonavir 
Giảm nồng độ 

SOF/VEL 
Không dùng đồng thời 

Rosuvastatin 

Atorvastatin 

Tăng nồng độ 

rosuvastatin và 

atorvastatin 

Tăng nguy cơ bệnh cơ, 

bao gồm cả tiêu cơ vân, 

không dùng 

rosuvastatin quá 10mg. 

Theo dơi chặt chẽ tńh 

trạng tiêu cơ 

SMV tương tác với 

nhiều thuốc ARV 

Giảm nồng độ SMV 

ảnh hưởng đến hiệu 

quả điều trị HCV 

Không nên sử dụng 

SMV với NVP, EFV, 

Pl/r, delavirdin, 

etravirin, cobicistat. 

Elbasvir 

(EBR)/ 

Grazoprevir 

(GZR) 

Elbasvir/gazoprevir 

tương tác với các thuốc 

kích thích CYP3A ở 

gan (rifampicin, hầu 

hết các thuốc chống co 

giật,...) 

Giảm nồng độ 

elbasvir/gazoprevir 

ảnh hưởng đến hiệu 

quả điều trị HCV. 

Không sử dụng đồng 

thời elbasvir/gazoprevir 

với các thuốc kích thích 

CYP3A 

Tương tác với các 

thuốc ức chế CYP3A 

(clarythomycin, 

ketoconazole, 

ritronavir) 

Tăng nồng độ 

elbasvir/gazoprevir 

Không sử dụng đồng 

thời elbasvir/gazoprevir 

với các thuốc ức chế 

CYP3A 

EFV, etravirin, 

nevirapin, 

Giảm nồng độ 

EBR/GZR 

Không sử dụng đồng 

thời EBR/GZR với 



 
 

 
 

ATV, darunavir, LPV, 

tipranavir 

Có thể gây tăng ALT 

do tăng nồng độ 

grazoprevir 

EFV, ATV, LPV, 

darunavir, tipranavir 

GLE/PIB 

Cyclosporine 
Tăng nồng độ 

voxilaprevir 

Không sử dụng đồng 

thời 

Các thuốc kích thích 

CYP3A: thuốc chống 

co giật (phenobacbital, 

phenotoin, 

carbamazepin, 

oxcarbazepin); 

rifampicin, 

Giảm nồng độ 

GLE/PIB 

Không sử dụng đồng 

thời 

EFV, NVP, 
Giảm nồng độ 

GLE/PIB 

Không sử dụng đồng 

thời 

ATV/r, LPV/r, 

ritonavir 

Có thể gây tăng nồng 

độ ATV 

Không sử dụng đồng 

thời 

Các thuốc ức 

chế proton, kháng H2 

Giảm nồng độ 

GLE/PIB 
  

Rosuvastatin 
Tăng nồng độ 

rosuvastatin 
Giảm liều rosuvastatin 

Atorvastatin 
Tăng nồng độ 

atorvastatin 
Không sử dụng đồng 

thời 
Simvastatin simvastatin 

Voxilaprevir 

Cyclosporine 

Methotrexat 

Tăng nồng độ 

voxilaprevir 

Không sử dụng đồng 

thời 

Rosuvastatin 
Tăng nồng độ 

rosuvastatin 

Không sử dụng đồng 

thời 



 
 

 
 

Các thuốc chống đông 

máu: endoxaban, 

dabigatran 

Tăng nồng độ 

voxilaprevir 

Không sử dụng đồng 

thời 

ATV/r, LPV 
Tăng nồng độ 

voxilaprevir 

Không sử dụng đồng 

thời 

 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG  

- Viêm gan tối cấp và suy gan cấp: Diễn biến nhanh thường trong 2 tuần đầu, 

Có 3 rối loạn: 

  + Viêm gan cấp 

  + Rối loạn đông máu (INR≥1,5) 

  + Bệnh não gan 

        - Bệnh lý miễn dịch do viêm gan B và C: bệnh huyết thanh(ngứa, phát ban da, 

phù mạch , đau khớp, tiểu máu, tiểu đạm), bệnh Cryoglobuline máu hỗn hợp, rối loạn 

tăng sinh lymphocyte. [4,( 251)] 

VI. PHÒNG BỆNH 

1. Phòng đặc hiệu 

Hiện tại chưa có vavccin tiêm phòng 

2. Phòng bệnh không đặc hiệu 

- Đảm bảo an toàn truyền máu và các chế phẩm của máu 

- Không dùng chung kim tiêm và các dụng cụ xuyên chích qua da 

- Thực hiện an toàn tình dục 

- Tránh tiếp xúc với máu và các dịch tiết của người bệnh nhiễm HCV  

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa chuẩn dự phòng các bệnh lây truyền qua 

đường máu [2,( 274)]  [4,( 258)] 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Bệnh nhân có 1 trong các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng sau: 

Mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, nôn, đau tức vùng gan 

Củng mạc mắt vàng, da vàng , tiểu vàng 



 
 

 
 

Xét nghiệm AST, ALT tăng  và Anti-HCV dương tính, hoặc HCV- RNA  dương 

tính 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ  

 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 B17.1 Viêm gan C cấp  

2 B18.2 Viêm gan (virus) C mạn  

 

  



 
 

 
 

 

NHIỄM KHUẨN NHIỄM ĐỘC THỨC ĂN 

(MÃ ICD: A05) 

 

I. KHÁI NIỆM 

Nhiễm khuẩn nhiễm độc thức ăn là tình trạng bệnh lý của đường tiêu hóa, do các 

vi sinh vật và độc tố của chúng gây nên và lây truyền qua thực phẩm. Biểu hiện lâm 

sàng của bệnh là sốt, nôn, đau bụng, và tiêu chảy nhiều lần  

Biểu hiện lâm sàng của bệnh thay đổi tùy theo các tác nhân gây bệnh, sức đề 

kháng của từng cơ thể cảm nhiễm và số lượng vi sinh vật. [1,( 71)]  [2,( 48)] 

II. TÁC NHÂN GÂY BỆNH 

Tác nhân gây nhiễm khuẩn nhiễm độc thức ăn có thể chia thành 3 nhóm chính 

1. Virus  

Các vi rút chủ yếu gây nhiễm khuẩn nhiễm độc thức ăn là Rotavirrus, Enteric 

Adenovirus, Norovirrus, Calicivirrus, Coronavirus và Astrovirus.Trong đó Rotavirus 

là nguyên nhân quan trọng gây tiêu chảy ở trẻ em dưới 2 tuổi. Các virus chủ yếu lây 

truyền qua đường tiêu hóa. Một số virus có thể lây truyền qua đường hô hấp. Ngoài 

ra, trên cơ địa suy giảm miễn dịch còn có thể gặp tác nhân Cytomegalovirrus gây tiêu 

chảy và các bệnh lý ngoài ruột khác. [1,( 71)]  [3,( 61)]   

2. Vi khuẩn:  

Các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn nhiễm độc thức ăn có thể chia thành 2 nhóm dựa 

theo cơ chế gây bệnh. [1,( 71)]   

2.1. Vi khuẩn không xâm nhập 

Nhóm vi khuẩn này gây bệnh chủ yếu bằng độc tố của chúng. Bao gồm 

Staphylococus aureus, Vibrio cholera, E coli (ETEC), Clostridium pergringens, 

Bacillis cereus. [1,( 71)]   

2.2. Vi khuẩn xâm nhập 



 
 

 
 

Các vi khuẩn E. Coli (EIEC, EHEC, EAEC), Shigella, Salmonella, 

Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Aeromonas, Listeria monocytogenes. 

[1,( 71)]  [3,( 60)]   

2.3. Ký sinh trùng 

2.3.1. Ký sinh trùng không xâm nhập 

Ký sinh trùng nhóm này gây rối loạn chức năng hấp thu của ruột, không tổn 

thương niêm mạc ruột như Giardia, trichomonas, giun lươn. [1,( 71)]  [3,( 61)]   

2.3.2. Ký sinh trùng xâm nhập 

Entamoeba histolytica gây viêm  lớp niêm mạc và tạo thành ổ loét sâu, xâm lấn 

đến mạch máu gây xuất huyết. [1,( 71)]  [3,( 61)]   

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1.  Dịch tễ:  

Nguồn lây(  thức ăn, nước uống) [2,( 49)]   

1.2. Lâm sàng 

Bệnh diễn biến rất rầm rộ cấp tính. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp chỉ có 

tiêu chảy thoáng qua và tự thuyên giảm 

Tùy từng mức độ biểu hiện triệu chứng lâm sàng khác nhau: 

- Nôn: có thể xuất hiện rất sớn, trước khi tiêu chảy 

- Tiêu chảy: phân nước nhiều hay phân có nhầy máu. Trường hợp nặng tiêu chảy 

nhiều có thể dẫn đến mất nước nặng. Các trường hợp phân có nhầy máu gợi ý do các 

tác nhân gây xâm lấn 

- Đau bụng: đau âm ỉ hay đau quặn từng cơn ở vùng thượng vị hay quanh rốn 

thường do các tác nhân không xâm lấn gây tổn thương ở ruột non. Đau vùng hạ vị 

hay hố chậu trái thường do tác nhân xâm lấn ở đại tràng. 

- Mót rặn: gọi ý tác nhân xâm lấn, gây tổn thương lan rộng đến trực tràng. 

- Sốt: bệnh nhân có thể sốt cao kèm các biểu hiện nhiễm khuẩn toàn thân, thường 

gọi ý nhiễm khuẩn do tác nhân xâm lấn 

- Dấu hiệu mất nước [1,( 75)]   



 
 

 
 

1.3. Cận lâm sàng 

a, Cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán, tiên lượng bệnh 

- Xét nghiệm phân  

+ Soi tươi: tìm hồng cầu, bạch cầu, nấm, ký sinh trùng 

+ Cấy phân tìm vi khuẩn hoặc nấm gây bệnh. Tuy nhiên tỷ lệ cấy dương tính 

thường rất thấp, nhất là ở trẻ em vì đa số tiêu chảy nhất là ở trẻ nhỏ là do virus. Ngoài 

ra, một số vi khuẩn đòi hỏi phải cấy trong môi trường riêng thích hợp cho từng tác 

nhân riêng biệt như vibrrio, các Salmonella, E coli gây bệnh. Thời điểm cấy càng 

sớm và gần thời điểm lấy mẫu càng dễ mọc 

+ Tìm kháng nguyên hoặc kháng thể của mầm bệnh: được áp dụng trong chẩn 

đoán các căn nguyên virus, vi khuẩn, ký sinh trùng [1,( 76)]   

- Công thức máu: đánh giá số lượng bạch cầu  

- Sinh hóa máu: Ure ,Creatinin, AST, ALT , Điện giải đồ, Glucose, Amylase ; 

Nước tiểu toàn phần  (đánh giá các rối loạn điện giải và biến chứng suy gan, thận, hạ 

đường huyết và phân biệt với viêm tụy …),   

- Xét nghiệm đông máu cơ bản trong trường hợp có nhiễm khuyết huyết,có 

shock, xuất huyết tiêu hóa… 

Một số xét nghiệm đặc biệt: định serotype của vi khuẩn (E coli), huyết thanh 

chẩn đoán cho EIEC, tìm độc tố trong thức ăn 

Nội soi đại tràng hay trực tràng  

Siêu âm ổ bụng,chụp x quang ổ bụng,CT scanner ổ bụng …để giúp chẩn đoán 

phân biệt một số bệnh ngoại khoa như viêm ruột thừa,viêm tụy…[1,( 76)]   

b, Cận lâm sàng phục vụ quá trình điều trị 

 Có thể xét nghiệm một số chỉ số khác nếu có bệnh phối hợp đi kèm như 

Cholesterol,Triglycerid, HDL-ch, LDL-ch, Uric(bệnh rối loạn chuyển hóa,tăng huyết 

áp..),Protein,Albumin (viêm gan,xơ gan,suy kiệt…)… 

X-quang tim phổi ,điện tâm đồ khi có phối hợp thêm bệnh lý hô hấp ,tim mạch 

…đi kèm 

2. Chẩn đoán phân biệt 



 
 

 
 

- Ngộ độc hóa chất 

- Tiêu chảy do virus, ký sinh trùng 

- Viêm tụy: tiêu chảy kèm theo đau bụng, bệnh nhân có thể có tình trạng shock, 

xét nghiệm men tụy tăng cao. 

- Dùng thuốc nhuận tràng 

- Người dùng ma túy kéo dài khi dừng sử dụng ma túy. 

- Bệnh lý đại tràng: viêm đại tràng mạn, ung thư đại tràng [2,( 50)]  [4,( 38)]   

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị: 

- Cần đánh giá mức độ mất nước,điện giải bù đủ nước và điện giải kịp thời : ưu 

tiên đường uống khi bệnh nhân còn khả năng dung nạp đường uống, hoặc ở những 

nơi không đặt được đường truyền tĩnh mạch.  

- Điều trị đặc hiệu theo căn nguyên gây bệnh 

- Điều trị triệu chứng  

- Hỗ trợ về mặt dinh dưỡng [2,( 50)]   

2. Điều trị cụ thể:  Đánh giá và xử trí tình trạng mất nước. [1,( 78)]   

Các dấu hiệu  Mất nước độ I Mất nước độ II Mất nước độ III 

Lượng nước mất  5% P cơ thể  7-8% P cơ thể  >10% P cơ thể  

Khát nước  Ít Vừa Nhiều 

Tình trạng da  Bình thường  Khô Nhăn nheo, mất đàn 

hồi da, mắt trững 

Mạch  <100 lần/phút  Nhanh nhỏ (100 -

110 l/phút 

Rất nhanh, khó bắt (> 

120 lần/phút)  

Huyết áp  Bình thường  < 90mmHg Rất thấp, có khi không 

đo được 

Nước tiều  Ít  Thiểu niệu Vô niệu  

Tay chân lạnh  Bình thường  Tay chân lạnh  Lạnh toàn thân  

2.1 Xử trí tình trạng mất nước  



 
 

 
 

Uống Oresol với những bệnh nhân uống được, mất nước độ I. Bệnh nhân mất 

nước từ độ II trở lên hoặc bệnh nhân nôn nhiều, không uống được bù dịch bằng đường 

tĩnh mạch, chú ý bù kali và muối ..theo điện giải đồ [1,( 78)]   

2.2 Điều trị đặc hiệu : Điều trị theo căn nguyên 

- Những nhiễm trùng thông thường nếu cần sử dụng kháng sinh có thể sử dụng 

theo đường uống : 

+ Ciprofloxacin 500mg x 2 viên /ngày uống chia 2 lần 

+ Hoặc Levofloxacin 500mg x 1 viên/ngày uống 

+ Hoặc Biseptol 480mg x 4 viên/ngày uống chia 2 lần 

+ Phụ nữ có thai và trẻ em < 12 tuổi có thể dùng Azithromycin 10mg/kg/ngày 

+ Và các kháng sinh đường uống khác theo căn nguyên 

- Những trường hợp nhiễm trùng nặng hoặc trên các cơ đia đặc biệt như xơ gan 

, đái tháo đường ,người già ..có thể cân nhắc sử dụng kháng sinh đường tiêm truyền 

như: 

+ Ceftiaxone 1g x 2 lọ/ngày tiêm tĩnh mạch chậm 

+ Hoặc Ciproloxacin 500mg x 2 chai/ngày truyền tĩnh mạch chia 2 

+ Hoặc Levofloxacin 500mg-750mg /ngày truyền tĩnh mạch 

- Nếu bệnh nhân đi vào nhiễm khuẩn huyết,shock xử trí như trong điều trị nhiễm 

khuẩn huyết ,shock nhiễm khuẩn. [2,( 50,51)]   

2.3. Điều trị hỗ trợ   

- Các thuốc chống nôn :Primperan,Nospa...  

- Thuốc băng niêm mạc ruột: smecta,hamett... 

- Vitamin nhóm B 

- Các thuốc khác kèm theo nếu có bệnh phối hợp đi cùng như thuốc  

dạ dày,thuốc tăng huyết áp ... 

Điều chỉnh điện giải,  toan kiềm là quan trọng giúp giảm tỷ lệ biến chứng và tử 

vong do mất nước 



 
 

 
 

Các thuốc điều trị cơ chế: như ức chế enkephalinase (Racecadotril), chống 

serotonin (Ondansetron)chưa được xác định có hiệu quả trong tiêu chảy nhiễm khuẩn 

[2,( 51,52)]  [1,( 79)]   

2.4. Dinh dưỡng : 

Thức ăn đảm bảo vệ sinh,thức ăn mềm ,dễ tiêu, chia làm nhiều bữa, vẫn có thịt 

[4,( 39)]   

2.5. Chỉ tiêu cần theo dõi  

      -  Tình trạng toàn thân: mạch, huyết áp, nhiệt độ, tình trạng đau bụng 

      -  Tình trạng mất nước, điện giải của bệnh nhân (số lần và số lượng nôn,đi ngoài 

, nước tiểu, cô đặc máu...) 

      - Chức năng thận: nước tiể, ure, cre. 

      - Kết quả xét nghiệm vi sinh: soi cây phân ( nếu có ). [4,( 39)]   

Tiêu chuẩn ra viện: 

-  Bệnh nhân tỉnh, hết các triệu chứng (nôn, đi ngoài, đau bụng..) 

-  Không còn mệt,ăn uống được 

 - Các xét nghiệm trở về binh thường,trong một số bệnh dịch như tả xét nghiệm 

cấy phân trở về âm tính 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Bệnh cải thiện nhanh chóng nếu được phát hiện sớm và điều tri kịp thời, nếu 

không có thể sẩy ra các biến chứng sau: 

- Sốc giảm thể tích 

- Rối loạn điện giải: hạ kali, tăng natri máu 

- Suy thận cấp, hoại tử ống thận cấp 

- Xuất huyết tiêu hóa 

- Rối loạn hấp thu, suy dinh dưỡng 

- Nhiễm khuẩn huyết. [1,( 76)]   

VI. PHÒNG BỆNH:  

1. Đối với cá nhân 

- Giáo dục vệ sinh ăn uống ; ăn chín uống sôi, đảm bảo vệ sinh 



 
 

 
 

- Rửa tay trước khi ăn 

- Thận trọng khi dùng kháng sinh kéo dài, thuốc chống acid, giảm nhu động ruột 

- Sử dụng vaccin: Rotavirus, tả [1,( 79)]   

2. Đối với cộng đồng 

- Cải thiện vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch, thiết bị vệ sinh cho cộng 

đồng. 

- Giám sát thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm [1,( 79)]   

TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Bệnh nhân có 1 trong các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng sau: 

Đau bụng, nôn nhiều 

Tiêu chảy  trên 3 lần/ ngày 

Có thể có sốt, nhiễm trùng. Dấu hiệu mất nước 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 A05 Nhiễm độc thức ăn do vi trùng khác, 

chưa phân loại nơi khác 

 

2 A05.0 Nhiễm độc thức ăn do độc tố của tụ cầu  

3 A05.1 Bệnh ngộ độc thịt (ngộ độc đồ hộp)  



 
 

 
 

4 A05.2 Nhiễm độc thức ăn do độc tố của 

Clostridium perfringens [Clostridium 

welchii] 

 

5 A05.3 Nhiễm độc thức ăn do độc tố của Vibrio 

parahaemolyticus 

 

6 A05.4 Nhiễm độc thức ăn do độc tố của 

Bacillus cereus 

 

7 A05.8 Nhiễm độc thức ăn do độc tố của vi 

khuẩn xác định khác 

 

8 A05.9 Nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn, không 

xác định 

 

 

  



 
 

 
 

 

BỆNH UỐN VÁN 

(MÃ ICD: A35) 

 

I. KHÁI NIỆM  

Uốn ván là một bệnh cấp tính nặng, có khả năng gây tử vong do độc tố của vi 

khuẩn uốn ván (Clostridium tetani) gây ra đặc trưng bởi các cơn co giật trên nền tăng 

trương lực cơ.  

Ở các nước phát triển, tỷ lệ mắc uốn ván hàng năm là 0,1 - 0,2 trường hợp/1 triệu 

dân với tỷ lệ tử vong là 13,2%. Ở các nước đang phát triển, có khoảng 1 triệu trường 

hợp uốn ván mỗi năm với 300 nghìn đến 500 nghìn ca tử vong. Tại Việt Nam, tỷ lệ 

mắc uốn ván hàng năm là 1,87 trường hợp/100.000 dân với tỷ lệ tử vong dưới 5%. 

[1,(26)]   

II. NGUYÊN NHÂN 

- Vi khuẩn uốn ván (Clostridium tetani) là trực khuẩn Gram (+) kỵ khí bắt 

buộc,sinh nha bào và gây bệnh bằng ngoại độc tố. C. tetani có thể tìm thấy trong ống 

tiêu hóa động vật có vú và phổ biến ở trong đất. C. tetani tồn tại dưới 2 dạng là dạng 

nha bào khi ở ngoài môi trường và dạng hoạt động khi xâm nhập vào cơ thể gây bệnh 

(thông qua vết thương). [1,( 26)]   

- Độc tố uốn ván được sinh ra khi C. Tetani gặp môi trường thuận lợi, độc tố hòa 

tan trong nước, không chịu nhiệt đô ( hủy trong nhiệt độ 65 độ C trong 1-2h), bị biến 

chất dưới tác dụng của ánh sáng, kiềm chất và acid mạnh. [4,( 183)]   

- Độc tố uốn ván có 3 thành phần:  

Tetanospamin: gây triệu chứng đặc hiệu của bệnh 

Tetanolysin: làm tan hồng cầu, độc tố này dễ bị oxy làm biến chất 

Neurotoxin: không gây co thắt [4,( 184)]   

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 



 
 

 
 

Chẩn đoán uốn ván chủ yếu dựa trên các biểu hiện lâm sàng bao gồm:  

-  Khít hàm: tăng dần và tăng lên khi kích thích, là dấu hiệu sớm nhất và gặp ở 

hầu hết các người bệnh. 

-  Co cứng cơ toàn thân, liên tục, đau: co cứng các cơ theo trình tự mặt, gáy, cổ, 

lưng, bụng, chi và ngực, đặc biệt là cơ bụng, co cứng tăng khi kích thích. Người bệnh 

có “vẻ mặt uốn ván” (+). 

-  Cơn co giật toàn thân: xuất hiện trên nền co cứng cơ. Cơn giật tăng lên khi 

kích thích, trong cơn giật người bệnh vẫn tỉnh. 

-  Có thể có cơn thắt hầu họng - thanh quản 

-  Thường có vết thương trước khi xuất hiện triệu chứng uốn ván 

-  Người bệnh không có chủng ngừa hay chủng ngừa không đầy đủ đối với bệnh 

uốn ván[1,( 28)]   

2.2. Cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán và điều trị, tiên lượng… 

a, Cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán  

- Đo nồng độ kháng thể đối với độc tố uốn ván trong máu. 

- Cấy vi trùng uốn ván tại vết thương và xác định độc lực của vi trùng. Tuy nhiên, 

- Kết quả thường có trễ và cấy âm tính cũng không loại được chẩn đoán. 

- Có thể thấy các bất thường liên quan đến tńh trạng nhiễm trùng vết thương và 

các biến chứng của uốn ván. [1,( 27)]   

b, Cận lâm sàng phục vụ điều trị 

- Công thức máu: đánh giá số lượng bạch cầu 

- Sinh hóa máu: Ure , Creatinin, AST, ALT ,Điện giải đồ, Glucose, CPK; Nước 

tiểu toàn phần  (đánh giá các rối loạn điện giải và biến chứng suy gan,thận, hạ đường 

huyết và phân biệt với viêm tụy …), ngoài ra có thể xét nghiệm một số chỉ số khác 

nếu có bệnh phối hợp đi kèm như Cholesterol, Triglycerid ,HDL-ch, LDL-ch, 

Uric(bệnh rối loạn chuyển hóa,tăng huyết áp..), protein, albumin (viêm gan,xơ 

gan,suy kiệt…)… 

- X-quang tim phổi ,điện tâm đồ khi có phối hợp thêm bệnh lý hô hấp ,tim mạch 

…đi kèm 



 
 

 
 

2. Chẩn đoán phân biệt  

a, Co cứng hàm đơn thuần 

- Tai biến do răng khôn mọc lệch 

- Viêm xương hàm do sâu răng 

- Viêm khớp thái dương hàm 

- Viêm tấy Amidal có mủ [2,( 120,121)]   

b, Co giật 

- Ngộ độc Strychnine: người bệnh có tiền sử dụng strychnine. Bệnh nhân có giật 

chủ yếu ở thân và tứ chi, cơ mặt co cứng cuối cùng và không có cứng hàm 

- Viêm màng não cấp thể giả uốn ván 

- Hạ đường huyết đột ngột và nặng 

 - Bệnh tetani [2,(121)]   

3. Chẩn đoán thể lâm sàng  

a. Uốn ván toàn thể:  

Có các biểu hiện lâm sàng điển hình qua 4 giai đoạn như mô tả ở trên. 

b. Uốn ván cục bộ:  

Hiếm gặp, biểu hiện bằng co cứng cơ, tăng trương lực và co giật cơ ở một chi 

hoặc một vùng cơ thể, thường tiến triển thành uốn ván toàn thể. [1,( 28)]   

c. Uốn ván thể đầu:  

Người bệnh có vết thương ở vùng đầu mặt cổ, cứng hàm, nói khó, nuốt vướng, 

co cứng cơ mặt, liệt dây thần kinh sọ số VII. Giai đoạn bệnh sau đó thường tiến triển 

thành uốn ván toàn thể. [1,( 28)]   

d. Uốn ván sơ sinh:  

Điển hình xảy ra ở trẻ 3 - 28 ngày tuổi (trung bình 8 ngày), thời gian ủ bệnh có 

thể từ 2 ngày đến hơn một tháng. Triệu chứng đầu tiên là bỏ bú, khóc nhỏ tiếng, sau 

đó, khít hàm, không bú được, cứng cơ toàn thân, và co giật. [1,( 28)]  

4. Chẩn đoán mức độ  

 

 



 
 

 
 

4.1. Theo Mollaret [4,( 195)] 

Triệu chứng Độ I Độ II Độ III 

Ủ bệnh 15- 30 ngày 7-14 ngày < 7 ngày 

Khởi phát > 5 ngày 2-5 ngày < 2 ngày 

Cứng hàm + ++ +++ 

Co cứng cơ, khó nuốt +/- + ++ 

Co giật toàn thân +/- ++ +++ 

Rối loạn hô hấp - Tím tái Cơn ngừng thở 

Rối loạn thần kinh thực vật - + ++ 

 

4.2. Theo Bệnh viện Bạch Mai [4,( 196)] 

Yếu tố tiên lượng Độ I Độ II Độ III 

Mức độ tiên lượng Nhẹ Nặng Rất nặng 

Thời gian ủ bệnh > 14 ngày 7-14 ngày < 7 ngày 

Thời gian khởi phát >7 ngày 2-7 ngày < 2 ngày 

Co giật toàn thân 

 

Tác dụng thuốc an thần 

với cơn giật ( 

Diazepam) 

Không hoặc nhẹ 

 

Tốt 

Thưa và ngắn 

 

Diazepam liều 

cao 

Nhiều và kéo dài 

Mở khí quản và 

thông khí nhân tạo  

Co thắt thanh quản Không  Có  Nhiều, ngừng thở 

Nhịp thở Bình thường 25-35 lần/ phút > 35 lần/phút hoặc 

ngừng thở 

Mạch 

 

Huyết áp 

< 100 lần/ phút 

 

Bình thường 

100-140 

lần/phút 

Bình thường 

>140 lần/ phút 

 

Hạ 

Xuất huyết tiêu hóa Không 

 

Không hoặc nhẹ Nhiều và kèm theo 

chướng bụng 



 
 

 
 

Không có 

chướng bụng 

Nước tiểu Bình thường Bình thường Ít  

 

IV. ĐIỀU TRỊ 

4.1. Nguyên tắc điều trị: người bệnh uốn ván nên được điều trị tại khoa hồi sức tích 

cực. 

a. Ngăn chặn sản xuất độc tố 

b. Trung hòa độc tố  

c. Kiểm soát co giật và co cứng cơ 

d. Điều chỉnh rối loạn thần kinh thực vật 

e. Điều trị hồi sức tích cực và các biện pháp hỗ trợ khác [1,( 28,29)]   

4.2. Điều trị cụ thể 

a. Ngăn chặn tạo độc tố uốn ván 

Xử lý vết thương: mở rộng vết thương, cắt bỏ triệt để tổ chức hoại tử tại 

vếtthương để loại bỏ nha bào uốn ván. 

Kháng sinh diệt vi khuẩn uốn ván: metronidazol 500 mg, truyền TM cách 6 – 

8giờ/lần; hoặc penicillin G: 1 - 2 triệu đơn vị, tiêm TM cách 4 - 6 giờ/lần; 

erythromycin, penicillin V hoặc clindamycin là những thay thế của metronidazol và 

penicillin G; thời gian điều trị 7 - 10 ngày. [1,( 29)]   

b. Trung hòa độc tố uốn ván 

Globulin miễn dịch uốn ván từ người (HTIG) liều 3000 - 6000 đơn vị tiêm bắp, 

hoặc huyết thanh kháng độc tố uốn ván từ ngựa (SAT) 1.500 đơn vị/01 ống, liều 400 

- 500 đơn vị/kg cân nặng, liều duy nhất (người lớn thường dùng 14 ống) tiêm bắp. 

Dùng SAT phải thử phản ứng trước tiêm, test SAT với 75 đơn vị, với HTIG không 

cần thử test. Uốn ván sơ sinh dùng SAT 1.000 đơn vị/kg cân nặng. [1,( 29)]   

c. Kiểm soát co giật và co cứng cơ 

Nguyên tắc: 



 
 

 
 

         Để người bệnh nơi yên tĩnh, kiểm soát ánh sáng, tiếng ồn và tránh kích thích 

gây co giật là các biện pháp quan trọng trong chăm sóc người bệnh uốn ván. Dùng 

liều lượng thuốc ít nhất mà khống chế được cơn giật, không ức chế hô hấp và tuần 

hoàn. 

 Ưu tiên dùng loại thuốc ít độc, ít gây nghiện, thải trừ nhanh, dung nạp tốt khi 

tiêm hay truyền tĩnh mạch. 

 Điều chỉnh hàng ngày, hàng giờ cho phù hợp. 

 Chia rải đều liều thuốc cho trong cả ngày theo giờ để làm nền và chỉ định tiêm 

thêm nếu cần thiết. [1,( 29)]   

Điều trị cụ thể: 

         Diazepam: liều thường dùng từ 2-7 mg/kg/24h, chia đều mỗi 1 giờ, 2 giờ hoặc 

4 giờ. Dùng đường uống qua sonde dạ dày hoặc tiêm tĩnh mạch, mỗi lần 1-2 ống (10-

20 mg), hoặc kết hợp cả uống và cả tiêm. Không nên dùng quá 240 mg 

diazepam/ngày. Khi dùng liều cao phải hỗ trợ thông khí cho bệnh nhân. Diazepam 

đường tiêm có thể gây toan lactic máu. 

 Midazolam thường được ưa dùng do không gây toan lactic. Midazolam truyền 

TM liên tục, liều 0,05-0,3 mg/kg/giờ (khoảng 5 mg - 15 mg/giờ).  

Hỗn hợp cocktailytique: 1 ống aminazin 25 mg + 1 ống pipolphen 50 mg (hoặc 

dimedrol 10 mg) + 1 ống dolargan 100 mg. Trộn lẫn, tiêm bắp, mỗi lần tiêm từ nửa 

liều đến cả liều. Không quá 3 liều/ngày và không dùng kéo dài quá 1 tuần. Không 

dùng cho trẻ em và phụ nữ có thai. 

 Thiopental: dùng khi đã dùng benzodiazepin liều tối đa. Pha 1-2 g vào 250-500 

ml NaCl 0,9% hoặc glucose 5%. Truyền nhanh qua catheter tĩnh mạch trung tâm khi 

cócơn co giật, ngừng truyền ngay khi hết co giật. Có thể truyền thiopental TM liên 

tục đếnliều 3,75 mg/kg/giờ. Khi đã dùng thiopental phải cho người bệnh thở máy và 

nên mở khí quản. Thận trọng khi dùng quá 4 g thiopental/ngày. 

 Truyền propofol TM có thể kiểm soát được co giật và co cứng cơ. Liều 

propofol có thể đến 6,4 mg/kg/giờ tùy theo đáp ứng lâm sàng. Dùng kéo dài có nguy 

cơ nhiễm toan lactic, tăng triglyceride máu và rối loạn chức năng tụy. 



 
 

 
 

 Thuốc ức chế thần kinh cơ: chỉ định khi dùng thuốc an thần không đủ để kiểm 

soát co giật, co cứng cơ. Pancuronium có thể làm rối loạn thần kinh thực vật nặng 

hơn do ức chế tái hấp thu catecholamine. Vecuronium ít gây các vấn đề về thần kinh 

thực vật hơn. Có thể dùng pipercuronium 0,02 - 0,08 mg/kg/giờ truyền TM (giãn cơ 

mạnh, tác dụng kéo dài từ 1,5 - 3 giờ, ổn định về tim mạch). [1,(29,30)]   

d. Điều chỉnh rối loạn thần kinh thực vật 

Magnesium sulfate: liều khởi đầu 40 mg/kg trong 30 phút rồi duy trì 20 – 80 

mg/kg/giờ truyền TM, duy trì nồng độ Mg trong máu từ 2 - 4 mmol/L. 

Thuốc ức chế beta giao cảm: Labetalol liều 0,25 - 1,0 mg/phút thường được dùng, 

không nên dùng propranolol do nguy cơ đột tử. 

Morphine sulfate được dùng để giảm đau và kiểm soát rối loạn thần kinh thực 

vật,truyền TM liên tục liều có thể đến 0,5 - 1,0 mg/kg/giờ trong trường hợp để kiểm 

soát rối loạn thần kinh thực vật. 

Atropine và clonidine để điều chỉnh nhịp tim và huyết áp nhưng hiệu quả hạn 

chế. 

Gây mê sâu: phối hợp liều cao midazolam, thiopental, propofol và fentanyl 

(truyền TM liên tục liều 0,7 - 10 µg/kg/giờ) hoặc sufentanil (thuộc họ morphin có tác 

dụng giảm đau gấp 10 - 50 lần fentanyl, truyền TM liên tục liều 0,9 - 1,6 µg/kg/giờ). 

[1,( 30)]   

e. Điều trị hồi sức tích cực và các biện pháp hỗ trợ khác 

Hồi sức hô hấp. 

Đảm bảo thông thoáng đường thở: 

Hút đờm dãi, không ăn uống đường miệng để tránh sặc và co thắt thanh môn. 

Mở khí quản: bảo vệ đường thở, hút đờm dãi và thông khí nhân tạo. Chỉ định: 

+ Có cơn co cứng liên tục kéo dài 

+ Có cơn chẹn ngực 

+ Khạc yếu  

+ Có cơn co thắt thanh quản 

+ Ứ đọng đờm rãi nhiều, suy hô hấp 



 
 

 
 

Ngoài ra khi người bệnh được chuyển viện, hoặc người già yếu dù cơn giật thưa 

nhưng có ứ đọng đờm dãi (3) 

 Thở oxy: khi SpO2 < 92%. 

 Thở máy, chỉ định: 

+ Giảm oxy máu với SpO2 < 92% mặc dù đã thở oxy. 

+ Người bệnh thở yếu không đảm bảo thông khí. 

+ Người bệnh đang dùng liều cao các thuốc an thần, gây mê, giãn cơ hoặc ở 

người cao tuổi nên theo dõi sát để cho thở máy kịp thời. (1) 

Hồi sức tuần hoàn: đảm bảo thể tích tuần hoàn bằng truyền dịch, dùng thuốc vận 

mạch và gây mê khi có rối loạn thần kinh thực vật gây huyết áp dao động. 

Pyridoxin (vitamin B6): có tác dụng làm tăng tiết GABA, đối kháng gián tiếp với 

độc tố uốn ván (làm giảm tiết GABA), dùng 10 mg/kg/ngày uống 10 - 14 ngày, sơ 

sinh dùng 100 mg/ngày. 

Dự phòng loét do sang chấn tâm lý (stress): bằng thuốc giảm tiết acid dịch vị. 

Các điều trị khác: đảm bảo cân bằng nước và điện giải, dinh dưỡng nhu cầu năng 

lượng cao 70 kcal/kg/ngày, tránh táo bón (thuốc nhuận tràng). Người bệnh bí đái nên 

đặt thông tiểu sớm. Vệ sinh cơ thể và các hốc tự nhiên, thay đổi tư thế chống loét. 

Rửa, nhỏ thuốc tra mắt thường xuyên. Phòng huyết khối tĩnh mạch.    Vật lý trị liệu 

bắt đầu sớm sau khi hết co giật. Dùng thêm thuốc làm mềm cơ. [1,( 30,31)]   

*  Tiêu chuẩn xuất viện 

       Bệnh nhân miệng há tốt, ăn uống được bằng đường miệng 

       Các cơ không còn co cứng 

       Không có nhiễm trùng kèm theo 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiến triển  

Bệnh tiến triển qua các thời kỳ ủ bệnh, khởi phát, toàn phát và lui bệnh. Thông 

thường bệnh phải sau 40 ngày mới có tiên lượng chắc chắn. 

a, Diễn biến tốt 



 
 

 
 

Từ ngày thứ 10 của bệnh, các cơn giật, co cứng giảm dần, miệng há to dần, nuốt 

được, hết sốt, ngủ được. Bệnh lui dần và không để lại di chứng 

b, Diễn biến xấu 

- Diễn biến xấu tức khắc: Các triệu chứng của bệnh tăng nhanh, rối loạn thần 

kinh thực vất nặng, điều trị co giật không hiệu quả, người bệnh chết sau vài giờ hoặc 

vài ngày do ngừng tim đột ngột 

- Diễn biến xấu thứ phát: Sau vài ngày điều trị bệnh có xu hướng giảm, nhưng 

sau đó cơn co giật và sốt trở lại, rối loạn thần kinh thực vật nặng và tử vong. Các 

nguyên nhân tử vong: 

+ Ngạt thở trong cơn giật 

+ Suy hô hấp: do ứ đọng đờm rãi, bội nhiễm... 

+ Ngừng tim đột ngột trong cơn  giật 

+ Trụy tim mạch [3,( 105,106)]   

2. Biến chứng 

a. Hô hấp 

- Co thắt hầu họng - thanh quản gây ngạt, ngừng thở, sặc, trào ngược dịch dạ 

dày vào phổi. 

- Ứ đọng đờm dãi do tăng tiết, không nuốt được và phản xạ ho khạc yếu. 

- Suy hô hấp do cơn giật kéo dài, dùng thuốc an thần chống co giật liều cao, 

nhiều ngày. [1,( 31)]   

b. Tim mạch 

Nhịp tim nhanh, cơn nhịp nhanh do co giật, sốt cao, rối loạn thần kinh thực vật 

và suy hô hấp. 

Trụy mạch, hạ huyết áp do rối loạn thần kinh thực vật, thiếu dịch và do tác dụng 

phụ của thuốc an thần. Huyết áp có thể dao động lúc cao lúc thấp do rối loạn thần 

kinh thực vật. 

Ngừng tim đột ngột do suy hô hấp, rối loạn thần kinh thực vật, có thể do độc tố 

uốn ván. [1,( 31)]   

c. Tiêu hóa: 



 
 

 
 

       Chướng bụng do giảm nhu động ruột, giảm hấp thu, táo bón. Loét và xuất huyết 

dạ dày do stress. [1,( 31)]   

d. Nhiễm trùng: 

       Viêm phế quản, viêm phổi, nhiễm khuẩn vết mở khí quản, viêm nơi tiêm truyền 

tĩnh mạch, nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm khuẩn huyết, viêm xoang, ... [1,( 32)]   

e. Rối loạn thăng bằng nước và điện giải[1,( 32)]   

g. Suy thận: 

    Khi có suy thận thường tiên lượng người bệnh rất nặng, nguy cơ tử vong cao. [1,( 

32)]    

h. Biến chứng khác: 

      Suy dinh dưỡng, cứng khớp, loét vùng tỳ đè, suy giảm tri giác do thiếu oxy kéo 

dài), đứt lưỡi do cắn phải, gãy răng. [1,( 32)]   

i.Cứng khớp[4,( 198)]   

j.Tai biến do điều trị  

Mở khí quản: bọi nhiễm, sẹo hep khí quản, lệ thuộc canyl 

Tai biến do huyết thanh kháng độc tố uốn ván: phát ban, sốt cao, dị ứng 

Sử dụng thuốc an thần liều cao kéo dài: bệnh nhân hôn mê sâu, hồi phục kéo dài 

nhất là bệnh nhân cao tuổi. [4,( 198)]   

VI.  PHÒNG BỆNH 

6.1. Dự phòng chủ động sau khi bị uốn ván 

Miễn dịch sau khi mắc bệnh uốn ván không bền vững nên phải tiêm vaccin uốn 

ván (Anatoxin tetanus - AT): tiêm 3 mũi, mũi thứ hai cách mũi thứ nhất 01 tháng, 

mũi thứ ba cách mũi thứ hai từ 6 tháng đến 1 năm. Sau đó cách 5 - 10 năm tiêm nhắc 

lại 1 mũi. [5,( 23)]   

6.2. Dự phòng thụ động sau khi bị thương 

Cắt lọc sạch vết thương, rửa oxy già và thuốc sát trùng, dùng kháng sinh 

penicillinhay erythromycin, nếu chưa được chủng ngừa hay chủng ngừa không đầy 

đủ đối với bệnh uốn ván nên tiêm SAT 1500 đơn vị (1 - 2 ống tiêm bắp), tiêm vaccin 

uốn ván để có miễn dịch chủ động. [5,( 23)]   



 
 

 
 

6.3. Đề phòng uốn ván rốn 

- Quản lý thai nghén, tránh đẻ rơi 

- Vô trùng tuyệt đối khi đỡ đẻ, khi cắt rốn 

- Tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ có thai trong 3 tháng cuối 

- Tiêm giải độc tố uốn ván nhắc lại cho trẻ sơ sịnh [3,( 112)]   

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN 

Tất cả bệnh nhân được chẩn đoán hoặc nghi ngờ bệnh uốn ván đều phải nhập 

viện điều trị. 
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Phần : PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA DA LIỄU 

 

BỆNH VẨY NẾN 

(Psoriasis) 

I. KHÁI NIỆM 

Vẩy nến là bệnh ngoài da thường gặp. Bệnh thường xuất hiện ở lứa tuổi từ 10  

đến 30 tuổi. Tỷ lệ nam và nữ xấp xỉ như nhau.  

Đặc điểm lâm sàng của bệnh là phát ban đỏ có vẩy, tiển triển mạn tính, tái phát.  

Hiện nay chưa chữa được bệnh vẩy nến. 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Cho đến nay căn nguyên chưa rõ, bệnh sinh phức tạp, song hầu hết các tác giả 

cho rằng vẩy nến là một bệnh rối loạn miễn dịch có yếu tố di truyền và một số yếu tố 

liên quan khác.  

- Sự tăng sinh thượng bì, tăng quá trình gián phân làm cho thượng bì dày lên, 

chu chuyển tế bào thượng bì chỉ còn 2 đến 4 ngày, bình thường là từ 20 đến 28 ngày. 

III.CHẨN ĐOÁN  

Chẩn đoán xác định 

Lâm sàng 

     a) Tổn thương da 

- Dát đỏ: dát nổi cao trên mặt da, giới hạn rõ, có màu đỏ hoặc hồng, ấn kính mất 

màu, bề mặt nhẵn, mật độ chắc. Hình thể thay đổi, có thể hình tròn, hình bầu dục, 

hình bản đồ... kích thước thất thường từ một vài mm đến hàng chục cm đường kính. 

- Vẩy trắng: phủ trên dát là lớp vẩy trắng dầy, khô, mủn và dễ bong.  

- Cạo theo phương pháp Brocq: sẽ thấy ba hiện tượng sau: Vết nến; Màng bong; 

Giọt sương máu.  

- Số lượng tổn thương: nhiều ít tuỳ theo từng bệnh nhân, có thể một vài tổn 

thương đến hàng trăm tổn thương. 



 
 

 
 

- Vị trí của tổn thương: xuất hiện sớm ở vùng tỳ đè, đối xứng, da đầu và mặt 

duỗi các chi. Chỗ da bị  sang chấn thì dễ phát tổn thương vẩy nến và gọi là hiện tượng 

Kobner. 

- Cơ năng: ngứa ít hoặc nhiều tuỳ từng bệnh nhân. 

Toàn thân: Thể trạng bệnh nhân vẫn bình thường.  

b) Tổn thương móng 

Chiếm khoảng 30 - 50 % bệnh nhân vảy nến 

Vàng móng  

Rỗ móng, mặt móng có những chấm lõm dạng đế khâu 

Dày sừng dưới móng, mủn móng , tách móng ở bờ tự do  

Hiện tượng giọt dầu: chấm hồng ở bề mặt móng 

Tổn thương khớp 

Chiếm 10 – 20% bệnh nhân vảy nến 

Biểu hiện: đau các khớp, hạn chế và viêm một khớp, viêm đa khớp vảy nến, hình 

ảnh lâm sàng giống viêm đa khớp dạng thấp, viêm cột sống vảy nến hiếm gặp hơn 

viêm đa khớp vảy nến 

X- quang: mất vôi ở đầu xương, hủy hoại sụn, xương, dính khớp. 

Tổn thương niêm mạc 

Thường gặp ở niêm mạc quy đầu. Biểu hiện: vết màu hồng, không thâm nhiễm, 

giới hạn rõ, không có hoặc ít vảy, tiến triển mạn tính. 

Ở lưỡi: giống viêm lưỡi bản đồ hoặc viêm lữoi phì đại tróc vảy 

Ở mắt: biểu hiện viêm kết mạc, viêm giác mạc, viêm mí mắt 

Cận lâm sàng: 

Mô bệnh học: hình ảnh đặc trưng là á sừng, mất hạt, tăng gai, thâm nhiễm viêm. 

Lớp sừng: có dày sừng và á sừng. Những tế bào sừng vẫn còn nhân tụ tập lại 

thành lá mỏng, không đều nhau và nằm ngang. 

Lớp hạt: mất lớp hạt 

Lớp gai: quá sản, độ dày tùy theo vị trí. Ở vị trí trên nhú trung bì thì mỏng, chỉ 

có 2 -3 hàng tế bào. Ở giữa các nhú trung bì tăng gai mạnh làm mào thượng bì kéo 



 
 

 
 

dài xuống, phần dưới phình to như dùi trống, đôi khi chia nhánh và có thể nối lại với 

nhau, làm mào liên nhú dài ra. Có vi áp xe của Munro – Sabouraud trong lớp gai. 

Lớp đáy : tăng sinh, bình thường chỉ có 1 hàng tế bào, bệnh vảy nến có tới 3 

hàng tế bào. 

Tổng phân tích tế bào máu laser 

Sinh hóa máu: Glucose máu, Cholesterol, Triglycerid, acid Uric, Ure, Creatinin, 

GOT, GPT. 

Tổng phân tích nước tiểu 

Nhuộm soi da 

Siêu âm ổ bụng 

X-quang tim phổi 

Điện tâm đồ. 

Chẩn đoán thể lâm sàng 

2.1 Thể thông thường 

Dựa vào kích thước và số lượng tổn thương: 

Vảy nến thể giọt: Các sẩn,dát đỏ nhỏ kích thước khoảng 0.5-1 cm đường kính , 

ít vảy hơn vảy nến thể mảng.Vị trí: rải rác ở thân mình và vùng tỳ đè, mặt duỗi chi, 

có khuynh hướng đối xứng. Thường gặp người < 30 tuổi. Thường xuất hiện sau nhiễm 

khuẩn đường hô hấp trên 

Vảy nến thể đồng tiền: Các sẩn,dát đỏ kích thước khoảng 1-3 cm đường kính 

trên phủ vảy da trắng dày dễ bong. 

Vảy nến thể mảng hoặc đám: Các mảng  đỏ  kích thước khoảng 3-15 cm đường 

kính trên phủ vảy da trắng dầy, dễ bong. 

Dựa vào vị trí giải phẫu: 

Vảy nến đảo ngược: Ít vảy hoặc không vảy, vị trí nếp gấp. Trường hợp ở sinh 

dục hoặc quanh hậu môn khó chẩn đoán. Một trong những thể nguy cơ cao tiến triển 

thành viêm khớp vảy nến. 

Vảy nến ở da đầu: Ít vảy đến vảy dày, tổn thương vượt qua đường viền chân tóc, 

ngứa. 



 
 

 
 

Vảy nến lòng bàn tay, bàn chân : Dày sừng, bong vảy da dày hoặc mụn mủ, 

giống viêm da cơ địa. Có thể nặng lên sau chấn thương. Điều trị khó khăn. 

Vảy nến móng : có thể xuất hiện ở bất kì thể nào của vảy nến. 

Thể đặc biệt 

Vảy nến thể mủ :  

Khu trú: Lòng bàn tay bàn chân gọi là thể barber.Đầu ngón tay,ngón chân còn 

gọi là viêm da đầu chi liên tục của hallopeau 

Toàn thân ít gặp điển hình là thể lan tỏa nặng của Zumbusch. Lâm sàng: Sốt 

40oC, xuất hiện những mảng dát đỏ trên da lành hoặc chuyển dạng từ mảng vảy nến 

cũ, màu đỏ tươi, ít hoặc không vảy, tạo ra hình ảnh đỏ da toàn thân.Trên những mảng 

dát đỏ xuất hiện mụn mủ nhỏ bằng đầu đinh ghim, trắng đục nằm nông ngay dưới lớp 

sừng.Các mụn mủ đứng riêng rẽ hoặc hợp lại với nhau tạo hố mủ.Sau vài ngày, sốt 

giảm, bong vảy sau đó tái phát đợt mới. Xét nghiệm mụn mủ không thấy VK. Mô 

bệnh học: có mụn mủ Kogoj 

Vảy nến đỏ da toàn thân 

Nguyên nhân: Thường là biến chứng của vảy nến thông thường do dùng 

corticoid toàn thân hoặc là biểu hiện đầu tiên ở bệnh nhân vảy nến  

Tổn thương cơ bản: Diện tích tổn thương > 90%, da màu đỏ tươi, trên có vảy 

trắng dày dễ bong. Có thể kèm theo viêm khớp 

Toàn thân: Bn có thể sốt hoặc giảm thân nhiệt, mất nước 

 Mô bệnh học khó thấy abces munro và á sừng do bong vảy nhiều làm mất lớp 

thượng bì 

Biến chứng: suy tim, nhiễm khuẩn, thiếu dinh dưỡng hoặc thiếu máu 

Tiển triển :dai dẳng, đáp ứng chậm với điều trị 

Vảy nến   trẻ em : ngoài các thể thông thường giống người lớn có thể gặp các 

thể đặc biệt như : 

Vảy nến cấp thể giọt : hay gặp, thường sau nhiễm trùng mũi họng hoặc sau tiêm 

vaccin 

Vảy nến trẻ sơ sinh 



 
 

 
 

Chẩn đoán phân biệt 

Vảy nến thể giọt: vảy phấn hồng, dị ứng thuốc, giang mai 

Vảy nến thể mảng khu trú: Nấm da, chàm đồng tiền, BCC thể nông và Bệnh 

Bowen, Mycosis fungoid, Viêm da dầu. 

Thể đảo ngược: Nấm bẹn, Viêm da cơ địa, Viêm da dầu, Nhiễm Candida 

Đỏ da toàn thân: dị ứng thuốc, viêm da dầu, đỏ da toàn thân do viêm da cơ địa , 

pemphigus vảy lá, lichen phẳng . Vảy nến lòng bàn tay, bàn chân: nấm da, ghẻ, tổ đỉa  

Chẩn đoán mức độ bệnh 

Theo PASI: Thang điểm PASI dựa vào các yếu tố chính là mức độ đỏ da, dày 

da và  vảy da của tổn thương theo thang điểm từ 0 đến 4 và diện tích từng phần của 

cơ thể bị tổn thương theo thang điểm từ 0 đến 6. PASI đánh giá trên 4 phần chính của 

cơ thể là đầu, thân mình, chi trên và chi dưới với diện tích từng phần tương đương 

lần lượt là 10%, 20%, 30%, 40%. Với phương pháp như trên , PASI thấp nhất 0 điểm 

và cao nhất 72 điểm. PASI có ý nghĩa đánh giá mức độ nặng của bệnh( PASI > 10 

bệnh vừa và nặng) cũng như kết quả điều trị: PASI 75% cải thiện 75% 

DLQI: gồm bộ 10 câu hỏi đánh giá mức độ ảnh hưởng của bệnh đến cuộc sống 

của bệnh nhân: 0-1; 2-5; 6-10; 11-20; 21- 30 điểm lần lượt : không ảnh hưởng, ảnh 

hưởng nhỏ, ảnh hưởng trung bình, ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng 

cuộc sống. 

BSA: theo diện tích cơ thể tổn thương: BSA ≤ 10% vảy nến thể mảng mức độ 

nhẹ. BSA > 10% vảy nến thể mảng mức độ trung bình và nặng. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

Hướng điều trị 

Sạch hoàn toàn thương tổn vảy nến : BSA≤1 hoặc PASI ≤3 

Kiểm soát bệnh lâu dài 

Cải thiện viêm khớp vảy nến 

Cải thiện được các vị trí vảy nến đặc biệt: da đầu, móng , lòng bàn tay-chân 

Cải thiện chất lượng cuộc sống 

Điều trị cụ thể 



 
 

 
 

2.1 Điều trị chung 

Tư  vấn cho bệnh nhân hiểu rõ : vảy nến là bệnh lành tính, bệnh có xu hướng 

mạn tính và tái phát. Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. 

Giảm hoặc loại trừ các yếu tố nguy cơ làm nặng bệnh :Stress, hút thuốc, uống 

rượu, chấn thương, nhiễm khuẩn 

Có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lí 

Điều trị cá thể từng bệnh nhân và phối hợp các phương pháp  điều trị 1 cách hợp 

lí 

Điều trị gồm 2 giải đoạn 

Tấn công: điều trị tại chỗ, hoặc toàn thân, hoặc phối hợp cả 2 để xóa sạch tổn 

thương 

 Duy trì : Duy trì sự ổn định của bệnh, hạn chế đợt bùng phát 

Điều trị tại chỗ: 

 + Thuốc bạt sừng bong vẩy: mỡ Salicilic 3%, 5%  bôi 2 -3 lần/ ngày hoặc 

Thuốc khử  oxy: mỡ Anthraline, goudron 5 -10%. Bôi 2-3 lần/ ngày 

 + Thuốc ức chế miễn dịch:   5-fluouracil 5% Bôi 2 lần/ ngày 

 + Mỡ corticoid: Flucinar, Benovat, Dibetalic,Cidermex bôi 2 lần/ ngày  

 + Chất đồng đẳng vitamin D3: Calcipotriol biệt dược:Daivonex, Daivobet, 

Portriolac, Tacrolimus kết hợp Bethametason bôi 2 lần/ ngày. 

 Thuốc này có tác dụng ức chế tăng sinh và kích thích biệt hoá tế bào sừng.  

 + Chiếu tia hồng ngoại 

Điều trị toàn thân:  không có thuốc đặc hiệu 

Các thuốc an thần, Vitamin nhóm A, B, C… 

Kháng sinh chống nhiễm trùng có thể dùng trong các loại sau: 

Cephalexin 0,5 g x 4 viên/ ngày Uống chia 2 lần  

Clarithromycin 0,5 g x 4 viên / ngày. Uống chia 2 lần 

Cefalosprorin 1g x 2 lọ / ngày Tiêm TMC chia 2 lần 

Thuốc ức chế miễn dịch: Methotrexat 2,5 mg tiêm bắp hoặc uống 1 lần/ tuần 



 
 

 
 

Acitretin : dẫn xuất vitamin A acid, tác dụng bình thường hóa quá trình sừng 

hóa tế bào, điều trị vảy nến năng. Liều khởi đầu 25mg/ ngày, sau 1-2 tuần tùy theo 

kết quả đáp ứng mà điều chỉnh liều cho phù hợp. 

Corticoid toàn thân chỉ dùng khi thật sự cần thiết và phải cân nhắc lợi, hại. 

Không nên lạm dụng và dùng kéo dài vì sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm, đặc biệt 

gây đỏ da toàn thân, vảy nến thể mủ. 

Thuốc kháng histamin H1 dùng 1 trong các loại sau: Dimedrol 10 mg x 1-2 ống/ 

ngày tiêm bắp, Clopheniramin 4 mg ; Loratadin 5 - 10 mg ; cetirizin 5-10 mg x 1-2 

viên/ ngày. Có thể kết hợp 2 loại thế hệ 1 và 2.. 

Hoặc thuốc kháng H2: Omeprazon 20mg x 2 viên / ngày  

Các phương pháp khác: thuốc sinh học, quang hóa liệu pháp 

Tùy theo bệnh nhân có những bệnh phối hợp kèm theo sẽ được xử trí theo ý kiến 

chuyên khoa.  

Tiêu chuẩn ra viện 

Triệu chứng cơ năng giảm: Đỡ ngứa 

 Các chỉ số sinh tồn ổn định, không có bất thường. 

Cải thiện tình trạng lâm sàng so với thời điểm vào viện. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Tiến triển: Bệnh tiến triển mạn tính kéo dài.Có những đợt thuyên giảm xen kẽ 

các đợt bùng phát bệnh. 

Biến chứng: 

Đỏ da toàn thân.  

 Bội nhiễm    

Chàm hoá    

VI. PHÒNG BỆNH 

Tránh tiếp xúc với các dị nguyên gây dị ứng, không ăn đồ ăn có hàm lượng đạm 

cao, không dùng các chất kích thích như bia, rượu, cafe, thuốc lá. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN BỆNH VẨY NẾN 

Nhập viện khi có một trong các triệu chứng sau hoặc kết hợp 



 
 

 
 

- BN mệt mỏi, có thể có sốt cao 

- Tổn thương ngoài da: Dát đỏ thành đám, mảng, vẩy da dầy bong thành từng 

lớp, có đám đỏ da toàn thân, có tổn thương có mủ 

- Ngứa hoặc đau rát tùy mức độ tổn thương 

- Mã ICD L40.1 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Euroguiderm Guideline for the systemic treatment of psoriasis last update june 

2021 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu của Bộ y tế ban hành cùng 

theo quyết định số 75/QĐ-BYT ngày 13/1/2015  

Bệnh học da liễu tập 1 của trường Đại học y Hà Nội xuất bản năm 2017 trang 

103 - 122 

  



 
 

 
 

 

VIÊM DA CƠ ĐỊA 

( Atopic Dermatitis) 

 

I.KHÁI NIỆM 

 Viêm da cơ địa hay còn gọi là chàm thể tạng là bệnh viêm da mạn tính tái 

phát, và ngứa.Thường gặp ở trẻ em, 95% ổn định sau 2 tuổi, 5% chuyển thành viêm 

da cơ địa trẻ lớn. 

II.NGUYÊN NHÂN 

 Chưa rõ ràng về căn nguyên và cơ chế bệnh sinh. Bệnh gây ra bởi nhiều yếu 

tố : môi trường, tổn thương hàng rào bảo vệ da và rối loạn đáp ứng miễn dịch, di 

truyền. 

 Tổn thương hàng rào bảo vệ da: rối loạn các tế bào sừng(do đột biến gen 

filaggrin), làm giảm nồng độ lipid trên da như ceramide, cholesterol… dẫn đến khô 

da tạo điều kiện cho dị nguyên, vi khuẩn dễ xâm nhập gây phản ứng viêm 

 Mất cân bằng đáp ứng miễn dịch điều hòa bởi Th1 là Th2 

 Môi trường: các yếu tố làm bệnh khởi phát và nặng lên 

 Tác nhân nội sinh: stress, thay đổi nội tiết 

 Tác nhân ngoại sinh: khí hậu hanh khô (bệnh nặng lên vào mùa đông) 

 Dị nguyên: phấn hoa , thức ăn (trứng, sữa), bụi nhà, vi khuẩn ( đặc biệt tụ cầu 

vàng), virus, nấm. 

Yếu tố di truyền: bệnh chưa xác định rõ ràng được do gen nào đảm nhiệm. Khoảng 

60% người lớn bị bệnh viêm da cơ địa có con bị bệnh này, nếu cả bố và mẹ cùng bị 

bệnh thì có 80 % con đẻ ra bị bệnh này. 

III.CHẨN ĐOÁN 

1.Lâm sàng 

 Bệnh viêm da cơ địa có các biểu hiện khác nhau tuỳ theo lứa tuổi. 

Viêm da cơ địa ở trẻ nhũ nhi: 



 
 

 
 

 Bệnh phát sớm khoảng 3 tuần sau sinh, thường cấp tính với các đám đỏ da, 

ngứa, sau đó xuất hiện nhiều mụn nước nông, dễ vỡ, xuất tiết và đóng vảy tiết, có thể 

bội nhiễm, hạch lân cận sưng to. 

  Vị trí hay gặp nhất là 2 má, có thể ở da đầu, trán, cổ, thân mình, mặt dưới các 

chi. Khi trẻ biết bò có thể xuất hiện tổn thương ở đầu gối. Không thấy tổn thương ở 

vùng tã lót. 

 Trẻ có thể dị ứng với một số thức ăn như sữa, hải sản, thịt bò, thịt gà… Khi 

không ăn các thức ăn gây dị ứng thì bệnh viêm da cơ địa giảm rõ rệt. 

Bệnh hay tái phát, mạn tính và rất nhạy cảm với các yếu tố như nhiễm trùng, mọc 

răng, tiêm chủng, thay đổi khí hậu hay môi trường sống. 

Hầu hết bệnh sẽ tự khỏi khi trẻ được 18-24 tháng. 

Viêm da cơ địa ở trẻ em: 

Thường từ viêm da cơ địa nhũ nhi chuyển sang. 

Thương tổn là các sẩn đỏ, vết trợt, da dày, mụn nước khu trú hay lan toả cấp tính kèm 

theo nhiễm khuẩn thứ phát. 

Vị trí hay gặp nhất là ở khoeo, nếp gấp khuỷu tay, mi mắt, hai bên cổ, cẳng tay, ít khi 

ở mặt duỗi các chi. 

Bệnh thường trở nên cấp tính khi trẻ tiếp xúc với lông súc vật, gia cầm, mặc đồ len, 

dạ…  

Nếu tổn thương trên 50% diện tích da, trẻ thường suy dinh dưỡng. 

50% trẻ sẽ khỏi khi được 10 tuổi. 

Viêm da cơ địa ở thanh thiếu niên và người lớn: 

Biểu hiện là mụn nước, sẩn đỏ dẹt, có vùng da mỏng trên mảng da dày, lichen hoá, 

ngứa. 

Vị trí hay gặp: nếp gấp khuỷu, khoeo, cổ, rốn, vùng da quanh mắt đối với thanh thiếu 

niên. Khi bệnh lan toả thì vùng nặng nhất là các nếp gấp. 

 Viêm da lòng bàn tay, chân: gặp ở 20-80% người bệnh, là dấu hiệu đầu tiên của viêm 

da cơ địa ở người lớn.  

Viêm da quanh mi mắt, chàm ở vú. 



 
 

 
 

Tiến triển mạn tính, ảnh hưởng nhiều bởi các dị nguyên, môi trường, tâm sinh lý 

người bệnh. 

Các biểu hiện khác của viêm da cơ địa: 

Khô da: do tăng mất nước qua biểu bì 

Da cá, dày sừng lòng bàn tay, bàn chân, dày sừng nang lông, lông mi thưa. 

Viêm môi bong vảy. 

Dấu hiệu ở mắt, quanh mắt: mi mắt dưới có thể có 2 nếp gấp, tăng sắc tố quanh mắt, 

viêm kết mạc tái diễn có thể gây lộn mi, có thể đục thủy tinh thể. 

Chứng da vẽ nổi. 

2.Cận lâm sàng 

- Công thức máu: Có thể có bạch cầu tăng 

- Tăng nồng độ IgE trong huyết thanh. 

- Mô bệnh học:  

- Thượng bì có xốp bào xen kẽ hiện tượng á sừng. 

- Trung bì: có sự xâm nhập của bạch cầu lympho, mono, dưỡng bào, có hoặc 

không có các tế bào ái kiềm. 

- Trường hợp lichen hóa có hiện tượng tăng sản thượng bì. 

- Test lẩy và test áp: để xác định dị nguyên. 

- Sinh hóa máu: Glucose máu, Cholesterol, Triglycerid, LDL- Cho, HDl- Cho, 

GOT, GPT, Ure, Creatinin 

- Tổng phân tích nước tiểu 

3.Chẩn đoán xác định: 

- Dựa vào tiêu chuẩn của Hanifi và Raika năm 1980: 

- Tiêu chuẩn chính: 

- Ngứa 

- Viêm da mạn tính và tái phát 

- Hình thái và vị trí thương tổn điển hình: Trẻ em khu trú vùng mặt và mặt 

duỗi. Trẻ lớn và người lớn dày da, lichen hóa vùng nếp gấp. 



 
 

 
 

- Tiền sử cá nhân hay gia đình có bệnh cơ địa dị ứng: hen, viêm mũi dị ứng, 

viêm da cơ địa. 

- Tiêu chuẩn phụ: 

- Khô da 

- Viêm môi 

- Đục thủy tinh thể trước 

- Viêm kết mạc, kích thích ở mắt tái phát 

- Mặt đỏ, tái 

- Dị ứng thức ăn 

- Chàm ở bàn tay 

- IgE tăng 

- Phản ứng da tức thì type 1 dương tính 

- Dễ bị nhiễm trùng da và hay tái phát 

- Ngứa khi ra mồ hôi 

- Vảy phấn trắng 

- Chứng vẽ nổi 

- Giác mạc hình chóp 

- Dày sừng quanh nang lông 

- Tuổi phát bệnh sớm 

- Chàm núm vú 

- Nếp dưới mắt Dennie – Morgan 

- Quầng thâm quanh mắt 

- Chẩn đoán là viêm da cơ địa khi có ≥3 tiêu chuẩn chính + ≥3 tiêu chuẩn phụ. 

4.Chẩn đoán phân biệt 

 Chàm vi trùng: thương tổn cơ bản là các mụn nước tập trung thành đám, ranh 

giới rõ, vị trí bất kì ở đâu và thường liên quan đến ổ nhiễm trùng. 

Viêm da dầu: dát đỏ trên có vảy mỡ dính màu sáp ong, ngứa hay gặp vùng da mỡ như 

rãnh mũi má, hai kẽ sau tai, trán, hai cung mày, cằm. 



 
 

 
 

Viêm da tiếp xúc: thương tổn là các mụn nước, bọng nước trên nền da đỏ, có thể loét 

tùy mức độ phản ứng. Vị trí vùng da hở, vùng tiếp xúc dị nguyên. 

Ghẻ: mụn nước rải rác khắp người nhưng thường khu trú ở một số vị trí đặc biệt như 

kẽ tay, nếp cổ tay, quanh rốn, nếp lằn vú, khuỷu tay, mông, 2 đùi. Ngứa về đêm. 

Rôm sảy: hay gặp về mùa hè, các mụn rộp rải rác toàn thân. 

5.Chẩn đoán mức độ 

 Dựa theo thang điểm SCORAD: do nhóm chuyên gia Châu Âu gồm 30 người 

đưa ra năm 1993. Đánh giá dựa vào 3 yếu tố: A- độ lan rộng của tổn thương tính theo 

công thức số 9 ; B- mức độ tổn thương gồm: ban đỏ, phù/ sẩn, tiết dịch/vảy tiết, xước 

da, lichen hóa, khô da vùng da lành với thang điểm 0-3 điểm; C- mức độ ngứa và mất 

ngủ tính cho 3 ngày gần nhất: theo thang điểm từ 1 – 10. Công thức tính như sau: 

SCORAD = A/5 + 7B/2 + C. Điểm SCORAD từ 0 – 103. Mức độ nặng của bệnh nhẹ, 

trung bình, nặng tương ứng điểm SCORAD  < 2, 25 – 50, > 50. 

6.Chẩn đoán giai đoạn 

 Giai đoạn cấp tính: hay gặp ở viêm da cơ địa ở trẻ < 2 tuổi. Thương tổn chảy 

nhiều nước, phù nề, da đỏ, ngứa nhiều. 

Giai đoạn bán cấp: thương tổn giảm phù nề, giảm xuất tiết, khô hơn. 

Giai đoạn mạn tính: hay gặp ở trẻ lớn hơn 10 tuổi, khoảng 50% số trẻ không khỏi 

bệnh và chuyển sang giai đoạn khu trú, dai dẳng, khó điều trị và có thể tồn tại đến khi 

tuổi người lớn. 

IV.ĐIỀU TRỊ 

1.Hướng điều trị 

- Điều trị theo hai giai đoạn: 

- Tấn công làm sạch tổn thương 

- Duy trì kéo dài thời gian ổn định, tránh tái phát. 

- Điều trị đúng theo từng giai đoạn 

- Chú ý điều trị các bệnh cơ địa nếu có 

- Dùng thuốc chống khô da, dịu da 

- Chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lí 



 
 

 
 

- Giáo dục và tư vấn cho gia đình và bệnh nhân biết cách điều trị và phòng 

bệnh. 

2.Điều trị cụ thể: 

2.1.Điều trị tại chỗ 

- GĐ cấp: Sử dụng các thuốc bôi dạng dung dịch: DD Jarrish, nước muối sinh 

lý 

- GĐ bán cấp: dùng các loại hồ như hồ nước, hồ brocq, hồ/ kem có corticoid. 

- GĐ mạn:  

- Mỡ corticoid: Trẻ nhỏ dùng hoạt tính yếu như hydrocortisol 1-2,5%.Trẻ lớn 

và ngừơi lớn dùng hoạt tính trung bình như clobetasol butyrat. Vùng da dày, 

lichen hóa dùng corticoid mạnh như clobetasol propionat.Cần tính lượng 

thuốc bôi trong 1 tuần và giảm từ từ tránh tái phát. 

- Thuốc ức chế miễn dịch: mỡ tacrolimus 0.03- 0,1% đây là loại thuốc thay thế 

liệu pháp corticoid lâu dài, vừa có tác dụng điều trị vừa có tác dụng phòng 

bệnh tái phát nhưng đắt tiền và hay gặp kích ứng trong thời gian đầu điều trị. 

- Có thể dùng thuốc mỡ kháng sinh hoặc mỡ corticoid có thêm kháng sinh để 

chống nhiễm khuẩn. 

- Thuốc làm mềm da, ẩm da: urea 10%, petrolatum (vaselin) , bôi thường 

xuyên tránh tái phát. 

2.2.Điều trị toàn thân 

Kháng sinh uống hoặc tiêm tùy mức độ bệnh, đặc biệt trong trường hợp có nhiễm 

khuẩn nhất là loại có tác dụng với liên cầu, tụ cầu. 

Kháng sinh chống nhiễm trùng có thể dùng trong các loại sau: 

+ Cephalexin 0,5g x 4 viên/ngày Uống chia 2 lần.  

+ Clarithromycin 0,5g x 4 viên/ngày. Uống chia 2 lần. 

+ Cephalosprorin 1g x 2 lọ/ngày Tiêm TMC chia 2 lần. 

Kháng histamin: 

Dimedrol 0,01g  x 2 ống đến 4 ống/ ngày tiêm bắp chia 2 lần 



 
 

 
 

Fexofenadin 180mg x 1 viên/ ngày 

Certerizin 10mg x 2 viên/ ngày chia 2 lần 

Thuốc ức chế miễn dịch, điều hòa miễn dịch trong trường hợp nặng như corticoid, 

cyclosporin, methotrexat, MMF, Tacrolimus…. 

Chiếu tia cực tím: UVA, UVB 

V.TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1.Tiến triển: 

Bệnh tiến triển dai dẳng thành từng đợt cấp tính, mạn tính và có liên quan đến 

nhiều yếu tố như thức ăn, nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm trùng tại chỗ, rối loạn 

tiêu hóa. 

Khoảng 70% trẻ viêm da cơ địa sẽ khỏi khi lớn lên. Còn lại 30% kéo dài dai dẳng. 

Khoảng 30-50% người bị viêm da cơ địa sẽ xuất hiện thêm các bệnh dị ứng khác như 

viêm mũi dị ứng, hen phế quản. 

2.Biến chứng:  

- Mắt: viêm kết mạc dày sừng với triệu chứng ngứa, cảm giác bỏng, chảy nước 

mắt, tiết dịch có thể ảnh hưởng đến thị lực. 

- Nhiễm trùng: hay gặp nhất là Eczema herpeticum. Tụ cầu vàng có mặt trên 

da sẽ gây bệnh bất cứ khi nào có điều kiện thuận lợi ( suy dinh dưỡng, giảm 

miễn dịch, loét thương tổn). 

- Viêm da bàn tay: đặc biệt với người tiếp xúc với dầu mỡ, xà phòng, hóa chất. 

- Trong một số trường hợp do bội nhiễm không được điều trị kịp thời có thể 

gây viêm cầu thận cấp. 

VI.PHÒNG BỆNH 

Giáo dục người bệnh, người nhà người bệnh kiến thức về bệnh, yếu tố khởi động, 

quan điểm điều trị, lợi ích và nguy cơ. 

Giảm các yếu tố khởi động: giữ phòng ngủ thoáng mát, tránh tiếp xúc lông gia súc, 

gia cầm, len, dạ, giảm bụi nhà, giảm stress, nên mặc đồ vải cotton. 

Tắm nước ấm, không quá nóng, không quá lạnh, nhiệt độ < 36°C, ngay sau khi tắm 

xong bôi thuốc ẩm da, dưỡng da. Nếu dùng xà phòng thì chọn loại ít kích ứng. 



 
 

 
 

Vệ sinh vùng tã lót ở trẻ nhỏ tránh chất tiết gây kích thích. 

 Bôi thuốc làm ẩm da hàng ngày nhất là về mùa đông, ngày 2-3 lần. 

Giữ độ ẩm không khí trong phòng. 

Ăn kiêng chỉ áp dụng cho trường hợp bệnh nặng, trẻ nhỏ, khi đã xác định rõ loại thức 

ăn gây kích thích. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu của Bộ y tế ban hành cùng theo 

quyết định số 75/QĐ-BYT ngày 13/1/2015  

2. Bệnh học da liễu tập 1 của trường Đại học y Hà Nội xuất bản  

TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN BỆNH VIÊM DA CƠ ĐỊA 

Nhập viện khi có một trong các triệu chứng sau hoặc kết hợp 

BN mệt mỏi, có thể có sốt cao 

Tổn thương ngoài da: Mụn mủ li ti hoặc to bằng hạt ngô, thành đám hoặc dầy 

khắp toàn than, dập vỡ loét nhiều 

Ngứa hoặc đau rát tùy mức độ tổn thương 

Mã ICD L20 

TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

Bệnh nhân hết sốt , tỉnh táo  

Tổn thương ngoài da hết mụn nước , mụn mủ , dát đỏ . 

Hết ngứa . 

 

 

  



 
 

 
 

 

PEMPHIGUS 

 

I.KHÁI NIỆM 

Pemphigus thuộc nhóm bệnh da có bọng nước tự miễn đặc trưng bởi tổn thương 

bọng nước ở da và niêm mạc. Nguyên nhân là do xuất hiện tự kháng thể chống lại bề 

mặt tế bào gai, dẫn đến mất liên kết giữa các tế bào này. 

Tuổi phát bệnh trung bình là 40-60, có thể gặp ở trẻ nhỏ và người già. Gặp ở cả 

nam và nữ. 

Phân loại hiện nay dựa vào miễn dịch học, mô bệnh học và vị trí tổn thương:  

Nhóm Pemphigus sâu bao gồm Pemphigus thông thường và Pemphigus sùi 

Nhóm Pemphigus nông gồm Pemphigus vảy lá và Pemphigus thể đỏ da(da mỡ) 

II.NGUYÊN NHÂN 

Chưa có sự hiểu biết rõ ràng về nguyên nhân, có thể khái quát như sau: 

Do biến đổi miễn dịch: các tế bào có thẩm quyền miễn dịch sinh ra tự kháng thể 

lưu hành trong máu. 

Các tự kháng thể sẽ liên kết với tự kháng nguyên trên bề mặt tế bào thượng bì, 

kích thích các tế bào này tăng tạo chất hoạt hóa plasminogen nội bào rồi giải phóng 

ra ngoài tế bào. Plasminogen (dạng tiền men) thành plasmin (dạng men hoạt động) 

gây phá hủy các desmosome ở lớp tế bào gai gây hiện tượng ly gai và hình thành các 

bọng nước trong thượng bì. 

Tuy nhiên, xuất hiện bệnh Pemphigus có sự kết hợp của 1 số yếu tố sau: 

Yếu tố di truyền: trên bệnh nhân Pemphigus thông thường có tần suất mang 

kháng nguyên HLA – DR4 và HLA – DRw6 cao hơn hẳn người bình thường. 

Yếu tố miễn dịch:  

Kháng thể: tự kháng thể IgG gây ra hiện tượng tiêu gai. Mức độ tiêu gai tỉ lệ với 

nồng độ kháng thể trên môi trường nuôi cấy. 

Kháng nguyên: kháng nguyên đích của nhóm Pemphigus thông thường là 1 

protein trong lượng phân tử là 130kDa, của nhóm Pemphigus thể vảy lá là 1 protein 



 
 

 
 

trong lượng phân tử là 160kDa. Các kháng nguyên nằm trên cầu nối gian bào 

desmosome và đó là đích tác động của các tự kháng thể. 

Bổ thể và vai trò của bổ thể: không cần sự hiện diện của bổ thể cũng có thể gây 

ra hiện tượng tiêu gai. Tuy nhiên, trong 1 số trường hợp nồng độ kháng thể thấp thì 

cần sự hiện diện của bổ thể thì hiện tượng tiêu gai mới xảy ra. 

Yếu tố tế bào: 

Có sự thâm nhiễm tế bào bạch cầu ái toan và đa nhân trung tính ở trung bì và 

thượng bì. 

Thuyết bù trừ 

Bệnh Pemphigus được chia thành 2 thể: 

Thể niêm mạc trội: tổn thương chủ yếu ở niêm mạc. 

Thể da và niêm mạc: tổn thương là bọng nước, trợt da có kèm theo tổn thương 

ở niêm mạc. 

Ở mỗi thể Pemphigus có tự kháng thể kháng 1 Desmoglein riêng 

Kiểu phân bố của Desmoglein sẽ khác nhau ở da và niêm mạc. Ở da, Desmoglein 

1 rải khắp thượng bì nhưng tập trung ở lớp nông, còn Desmoglein 3 lại tập trung ở phần 

thấp của thượng bì. Ngược lại, trong niêm mạc ở lớp tế bào gai, desmoglein 1 và 3 rải 

rộng khắp, nhưng Desmoglein 1 ở vị trí thấp hơn Desmoglein 3. 

Thuyết bù trừ: Desmoglein 1 và 3 bù trừ cho nhau khi cùng nằm trên 1 tế bào. 

Pemphigus vảy lá: trong huyết thanh chỉ có IgG kháng Desmoglein 1 

Pemphigus thông thường thể niêm mạc trội: trong huyết thanh chỉ có IgG kháng 

Desmoglein 3. 

Pemphigus thông thường thể da và niêm mạc: trong huyết thanh có cả kháng thể 

kháng Desmoglein 1 và 3. 

III.CHẨN ĐOÁN 

Chẩn đoán xác định 

Pemphigus thông thường 

Lâm sàng: 

Xuất hiện đột ngột, có thể có tiền triệu: sút cân 



 
 

 
 

Tổn thương niêm mạc: có thể là biểu hiện duy nhất của bệnh. Hay gặp tổn 

thương niêm mạc miệng (50-70%). Khó gặp bọng nước do vỡ nhanh, tạo vết trợt đau, 

kích thước khác nhau, giới hạn không rõ. Vị trí niêm mạc má, vòm miệng, kết mạc, 

sinh dục, hậu môn. Vết trợt lâu lành, mạn tính. 

Tổn thương da: bọng nước trên nền da lành, chứa dịch trong, nhăn nheo, dễ vỡ 

để lại vết trợt đau. Dấu hiệu Nikolsky dương tính. Khi lành không để lại sẹo hoặc 

thường để lại dát tăng sắc tố, hay gặp ở đầu, mặt, nách, khoeo và vùng tỳ đè. 

Cơ năng: đau rát, có mùi thối đặc biệt.  

Toàn trạng suy sụp nhanh, nếu nặng có thể mất dịch, mất điện giải. Có thể sốt, 

rối loạn tiêu hóa, rối loạn chức năng gan, thận. 

Tiến triển: thành từng đợt liên tục, mạn tính, tiên lượng nặng 

Cận lâm sàng: 

Chẩn đoán tế bào học Tzanck: hiện tượng tiêu gai. Tế bào gai đứt cầu nối và 

lệch hình. 

Miễn dịch huỳnh quang trực tiếp: ở da bên cạnh bọng nước thấy lắng đọng kháng 

thể IgG hình mạng lưới ở gian bào các tế bào biểu mô của thượng bì. Bổ thể C3 ít 

gặp hơn. Hiện tượng này xảy ra trên các lớp của thượng bì, đặc biệt rõ ở niêm mạc 

miệng. 

MDHQ gián tiếp: tìm thấy kháng thể tuần hoàn IgG kháng màng bào tương của 

các tế bào thượng bì ở 80-90% trường hợp. 

Mô bệnh học: sinh thiết một bọng nước còn nguyên vẹn. Thấy bọng nước trong 

thượng bì kèm hiện tượng tiêu gai ở sâu trên màng đáy. Trong dịch bọng nước chứa 

bạch cầu đa nhân trung tính, lympho bào, ở lớp trung bì nông thâm nhiễm nhẹ. 

Công thức máu: Bạch cầu tăng, N tăng 

Sinh hóa máu: đánh giá rối loạn chức năng gan, thận, điện giải, cholesterol, 

triglycerid. 

Tổng phân tích nước tiều. 

Phemphigus thể sùi: 

Pemphigus sùi tương đối hiếm gặp so với pemphigus thông thường 



 
 

 
 

Vị trí thường ở niêm mạc và các nếp lớn như nách, bẹn, mông, nếp dưới vú. 

Lâm sàng: bọng nước vỡ nhanh để lại những mảng trợt da sau đó sùi lên tạo 

thành những mảng u nhú có mủ, đóng vảy tiết, bốc mùi hôi thối đặc biệt. 

Mô bệnh học: hiện tượng tiêu gai sâu trên màng đáy giống pemphigus thể thông 

thường kèm tăng sản thượng bì với các áp xe chứa bạch cầu đa nhân trung tính và ái 

toan.  

Xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang trực tiếp và gián tiếp giống pemphigus thể 

thông thƣờng. 

Tiến triển và tiên lượng: tương tự pemphigus thể thông thường. 

Pemphigus vảy lá: 

Là loại ít gặp hơn và tiên lượng nhẹ hơn pemphigus thông thường, chiếm 10- 

20% trong số pemphigus. Kháng nguyên là desmoglein 1 (160 kDa). 

Lâm sàng: Bọng nước ít gặp do ở rất nông và vỡ sớm tạo vảy tiết và vảy da. Vảy 

da bong để lại vết trợt trên có vảy tiết, bờ rõ, xung quanh có quầng đỏ, thỉnh thoảng 

có mụn nước dọc bờ tổn thương. Chủ yếu ở vùng da dầu: đầu, mặt, ngực và lưng trên. 

Nặng thì đỏ da toàn thân, da đỏ rỉ nước, vảy tiết. Không gặp tổn thương niêm mạc, 

đây là tiêu chuẩn lâm sàng quan trọng để chẩn đoán phân biệt với pemphigus thể 

thông thường. 

Cận lâm sàng: 

Chẩn đoán tế bào Tzanck: có tế bào gai lệch hình, đứt cầu nối 

Mô bệnh học: hiện tượng tiêu gai rất nông ở phần trên của lớp gai hoặc ngay 

dưới lớp sừng. 

Miễn dịch huỳnh quang trực tiếp: có sự lắng đọng miễn dịch IgG ở bề mặt tế 

bào thượng bì nông hoặc toàn bộ gian bào thượng bì. 

MDHQ gián tiếp: kháng thể kháng gian bào thượng bì tuần hoàn chỉ ở phần trên 

của thượng bì nông. 

Phemphigus thể đỏ da hay da mỡ:Đây là một thể khu trú của pemphigus vảy lá, 

tiên lượng tốt hơn pemphgus vảy lá nhưng có thể mạn tính. 

Lâm sàng: 



 
 

 
 

 Thương tổn cơ bản là bọng nước nông, nhanh chóng dập vỡ để lại những mảng 

đỏ đóng vảy tiết dày, màu vàng khu trú ở các vùng tiết bã: mặt, vùng trước xương ức, 

rãnh lưng, thắt lưng. 

Có thể thấy các tổn thương hồng ban, vảy hình cánh bướm đối xứng ở mặt, có 

khuynh hướng teo da hoặc viêm da dầu hình cánh bướm.Một số trường hợp nhiễm 

trùng thứ phát trên da. 

Khi tổn thương lành có thể để lại dát tăng sắc tố sau viêm, đôi khi có sẹo. Niêm 

mạc không bị tổn thương. 

Toàn trạng tương đối tốt. 

Cận lâm sàng 

Mô bệnh học: bọng nước hình thành ở phần cao của thượng bì trong lớp hạt và 

dưới lớp sừng, hiện tượng tiêu gai kín đáo. 

MDHQ trực tiếp: lắng đọng kháng thể IgG và bổ thể C3 ở khoảng gian bào 

thượng bì. Lắng đọng dạng hạt của IgG và C3 ở chỗ nối bì-thượng bì trong 80% 

trường hợp, đặc biệt khi mẫu bệnh phẩm được lấy từ thương tổn ở mặt hay vùng da 

phơi nhiễm ánh sáng. 

Chẩn đoán phân biệt 

Pemphigoid: hay gặp ở người trên 60 tuổi. Bọng nước to, căng, mọc trên nền da 

đỏ hoặc bình thường. Thương tổn thường ở phần bụng dưới và mặt gấp của chi. Có 

thể có các mảng mày đay. Niêm mạc hiếm khi bị tổn thương, tiên lượng tốt hơn 

pemphigus. 

Bệnh Duhring-Brocq: bọng nước căng, xung quanh bọng nước có quầng đỏ. 

Ngoài thương tổn là bọng nước còn có các thương tổn khác như mụn nước, sẩn mày 

đay. Bệnh nhân có tiền triệu. Thương tổn có thể khu trú ở bất kì vị trí nào trên cơ thể. 

Toàn trạng ít bị ảnh hưởng. 

Bệnh da bọng nước do thuốc:  

Thường bệnh tiến triển cấp tính, sau dùng thuốc người bệnh có ngứa, đỏ da, sau 

đó xuất hiện các bọng nước rải rác khắp cơ thể.  



 
 

 
 

Hay có tổn thương niêm mạc, có triệu chứng toàn thân như sốt, mệt mỏi, rối 

loạn tiêu hóa, rối loạn nước, điện giải... 

 Lui bệnh trong 3-4 tuần hoặc có thể tiến triển nặng lên, gây nguy cơ tử vong.  

Xét nghiệm khuyếch tán thạch, Boyden dương tính với thuốc gây dị ứng. Mô 

bệnh học: hoại tử tế bào thượng bì, không có hiện tượng tiêu gai. 

Ly thượng bì bọng nước mắc phải: là bệnh ít gặp, hay gặp ở tuổi 40-50. Tự 

kháng thể kháng trực tiếp collagen typ VII có trong màng đáy. Da dễ bị tổn thương, 

bọng nước xuất hiện ở các vùng cọ xát như mu tay, chân, khi lành để lại sẹo và các 

hạt milia, móng bị loạn dưỡng. Khoảng 50% người bệnh có tổn thương niêm mạc. 

Hồng ban đa dạng: bọng nước, mụn nước xếp thành hình bia bắn hoặc hình huy 

hiệu, khu trú đặc biệt ở đầu các chi. Niêm mạc có thể có tổn thương. Mô bệnh học: 

có hoại tử dưới bọng nước. 

Chốc: bọng nước nông, hoá mủ nhanh, dễ dập vỡ tạo thành vảy tiết dày màu sáp 

ong. 

Bệnh Zona: khu trú 1 bên cơ thể và không tái phát. 

Herpes: mụn nước nhỏ mọc thành chùm và thường hay tái phát. Vị trí hay gặp 

môi, sinh dục, hậu môn. 

IV.ĐIỀU TRỊ 

Hướng điều trị 

Cần điều trị ngay khi khởi phát bệnh nhẹ 

Quản lí đau và quản lí nhiễm trùng thứ cấp 

Bệnh mạn tính, điều trị kéo dài 

Điều trị tại chỗ 

Chế độ chăm sóc đặc biệt trong phòng vô khuẩn. 

Hàng ngày thay quần áo, ga giường. 

Tắm dung dịch thuốc tím hàng ngày. 

Niêm mạc: 

Lau rửa các niêm mạc bằng các dung dịch sát trùng, nước muối sinh lý. 



 
 

 
 

Miệng: Bôi dung dich glycerin borate ngày nhiều lần, giảm đau bằng xúc miệng 

novocain, bôi kamistad trước ăn 

Tra mắt các mỡ kháng sinh có corticoid 

Da: 

Trích bọng nước to vô khuẩn. 

Tổn thương tiết dịch: đắp dung dịch Jarish. 

Đắp gạc tẩm thuốc lên thương tổn: gạc vaselin, hoặc gạc mỡ kháng sinh, chăm 

sóc tại chỗ giống như bệnh nhân bỏng. 

Tổn thương khô hơn: corticoid tại chỗ,  hoặc corticoid kết hợp kháng sinh tại 

chỗ. 

Chiếu đèn hồng ngoại 1 lần/ ngày x 5 ngày. 

Điều trị toàn thân 

Corticoid:  

Liều tấn công: 1-2mg/kg cân nặng. 

Nếu thương tổn cũ khô hơn, không mọc thương tổn mới hoặc mọc ít, rải rác thì 

duy trì liều cao khoảng 7-10 ngày rồi hạ liều. 

Nên hạ liều glucocorticoid từ từ trong vài tháng đến liều thấp nhất kiểm soát 

bệnh(liều duy trì 5-10mg/ngày). 

Kiểm soát bệnh: khi không có thương tổn mới, Nikolsky (-), các thương tổn cũ 

lành, cắt thuốc ức chế miễn dịch. 

Theo dõi tác dụng phụ của thuốc. 

Các thuốc ức chế miễn dịch khác: 

Chỉ định khi Bn không đáp ứng với cor sau 6-8 tuần hoặc chống chỉ định 

corticoid. 

Azathioprin: 2mg/kg/ngày 

Cyclophosphamide: 2mg/kg/ngày 

Methotrexate: 10mg-20mg/tuần 

Ciclosporine 2-3mg/kg/ngày 

Mycophenolate mofetil: 1-2g/ngày 



 
 

 
 

Người già : Dapson 100mg/ngày 

Theo dõi dự phòng tác dụng phụ của thuốc: gan, thận, cơ quan tạo huyết 

Lọc huyết thanh (Plasmapherese): loại bỏ kháng thể gây bệnh. Lọc 2 lần/ 2 ngày 

liên tục 

Immunoglobuline truyền tĩnh mạch 

Trung hòa tác nhân gây bệnh, giảm nồng độ kháng thể. 

Tăng cường hiệu quả điều trị của corticoid và thuốc ức chế miễn dịch. 

Kháng sinh toàn thân khi có bội nhiễm 

Kháng sinh chống nhiễm trùng có thể dùng trong các loại sau: 

+ Cephalexin 0,5g x 4 viên/ngày Uống chia 2 lần.  

+ Clarithromycin 0,5g x 4 viên/ngày. Uống chia 2 lần. 

+ Cephalosprorin 1g x 2 lọ/ngày Tiêm TMC chia 2 lần. 

Nâng cao thể trạng, dinh dưỡng. 

V.TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

Pemphigus thông thường: 

Bệnh diễn tiến mạn tính xen kẽ những đợt tái phát. Nếu không điều trị, tỉ lệ tử 

vong cao do nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, mất đạm, mất nước và điện giải. 

Trước khi có corticoid, tỉ lệ tử vong khoảng 75% trong vòng 6 tháng tới 2 năm 

sau khi phát bệnh. Gần đây, tỉ lệ tử vong giảm đáng kể. Giai đoạn cuối tổn thương da 

tuy lành nhưng thường có biến chứng nội tạng làm người bệnh tử vong. 

Pemphigus vảy lá: 

Tiến triển mạn tính, có thể khu trú nhiều năm hay nhanh chóng lan rộng. 

Tiên lượng khá vì đáp ứng với điều trị. 

VI.PHÒNG BỆNH  

Bệnh Pemphus là bệnh da bọng nước tự miễn, xuất hiện tự kháng thể IgG lưu 

hành trong máu, vì vậy khi mắc bệnh người bệnh cần chú ý chế độ dinh dưỡng, sinh 

hoạt, vệ sinh cơ thể, điều trị ngay khi có những ổ nhiễm trùng trong cơ thể để tránh 

nặng thêm bệnh 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 



 
 

 
 

1. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu của Bộ y tế ban hành cùng 

theo quyết định số 75/QĐ-BYT ngày 13/1/2015  

2. Bệnh học da liễu tập 1 của trường Đại học y Hà Nội xuất bản năm 2017  

TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN BỆNH PEMPHIGUS 

Nhập viện khi có một trong các triệu chứng sau hoặc kết hợp 

- BN mệt mỏi, có thể có sốt cao 

- Tổn thương ngoài da: Dát đỏ hoặc bọng nước to nhỏ không đều,nhăn nheo dễ 

vỡ,  vỡ đóng vẩy tiết ẩm 

- Ngứa hoặc đau rát tùy mức độ tổn thương 

- Mã ICD L10, L10.0, L10.4, L10.8 

TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

Bệnh nhân hết sốt 

Tổn thương ngoài da khô, nền da đỏ, để lại sẹo hồng 

Hết ngứa, rát 

  



 
 

 
 

 

VIÊM DA DẦU 

(Seborrheic Dermatitis) 

 

I.KHÁI NIỆM 

- Viêm da dầu là một bệnh da mạn tính. Thương tổn cơ bản là dát đỏ, giới hạn 

rõ, trên có vảy mỡ, khu trú ở vùng có nhiều tuyến bã như da đầu, mặt và phần trên 

của thân mình 

- Ở Mỹ, khoảng 1 đến 3 % dân số mắc bệnh, nam nhiều hơn nữ, chủ yếu gặp 

ở người trẻ từ 18 đến 40 tuổi, ít gặp ở người cao tuổi. Ở trẻ sơ sinh, tuyến bã tang 

hoạt động trong thời kỳ này do tác dụng của androgen từ mẹ truyền qua rau thai nên 

nhiều trẻ em mắc bệnh trong thời kỳ sơ sinh. 

- Viêm da dầu cũng hay gặp ở những người bệnh Parkinson và người bệnh 

nhiễm HIV. 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Nguyên nhân gây bệnh chưa rõ ràng. Tăng tiết chất bã/dầu là điều kiện gây 

viêm da dầu. Nấm Malassezia ovale (Malassezia furfur), vi khuẩn P. acne và một số 

vi khuẩn khác đóng vai trò quan trọng trong cơ chế bệnh sinh của bệnh. Ở người bệnh 

bị gầu da đầu, nồng độ kháng thể kháng lại Malassezia cao hơn so với nhóm chứng. 

Người bệnh bị viêm da dầu có đáp ứng miễn dịch với M . orbicular. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1 Lâm sàng 

- Viêm da dầu ở trẻ em 

Thường xuất hiện những tháng đầu sau sinh 

Mảng đỏ da trên có vảy mỡ bóng dính tập trung ở vùng tiết bã như trán, rãnh 

mũi má, lông mày, mí mắt, rãnh sau tai và ngực. Một số vùng đặc trưng khác là vùng 

da đầu: vảy da và vảy mỡ trên nền da đỏ kèm các vết nứt, không kèm theo rụng tóc, 

thường gặp vùng trán đỉnh. 



 
 

 
 

Vùng kẽ như vùng nách, bẹn, quanh rốn, quanh hậu môn hay gặp tổn thương 

mảng đỏ da ẩm ướt kèm theo ít vảy, liên kết với nhau thành đám 

Đỏ da toàn thân bong vảy Leiner- Moussoun: viêm da dầu lan tỏa dẫn đến đỏ da 

toàn thân kèm theo sốt, tiêu chảy, thiếu máu, nôn và sút cân. 

- Viêm da dầu ở người lớn  

Thường gặp ở tuổi dậy thì và tồn tại suốt đời. Hay gặp và nặng lên vào mùa 

đông, cải thiện hơn vào mùa hè. Bệnh ít khi ngứa. 

Thường khu trú ở vùng tiết bã như mặt, ngực, lưng nhưng có thể lan rộng ra 

khắp cơ thể, tạo nên hình thái dạng vảy nến. 

Tổn thương là các dát đỏ thẫm, trên có vảy da khô ở vùng da có nhiều 

tuyến bã như da đầu, mặt, trước xương ức, vùng giữa hai bả vai và các nếp gấp 

Gầu da đầu là biểu hiện đầu tiên của viêm da dầu, da đầu có thể bình 

thường, ở giai đoạn muộn hơn, da đầu trở nên đỏ ở nang lông lan rộng, liên kết với 

nhau và có thể lan xuống trán, sau tai, ống tai ngoài và cổ. 

 Ở mặt: dát đỏ và vảy da, thường ở vùng giữa hai lông mày, rãnh mũi má 

 Ở thân mình: ban đầu là sẩn đỏ ở nang lông trên có vảy mỡ, sau đó các sẩn liên 

kết với nhau tạo thành mảng lớn, có nhiều cung như hình cánh hoa, ở giữa có vảy 

mỏng, xung quanh là các sẩn màu đỏ thẫm trên có vảy mỡ ở trước ngực, vùng liên bả 

vai 

Ở các nếp gấp như nách, bẹn, nếp dưới vú, hậu môn sinh dục, viêm da dầu biểu 

hiện như viêm kẽ, da đỏ, giới hạn rõ, trên có vảy mỡ. 

1.2Xét nghiệm cận lâm sàng  

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 

Tổng phân tích nước tiểu 

Sinh hóa máu: Glucose, GOT, GPT, Cholesterol, Triglycerid, Ure 

Mô bệnh học: không đặc hiệu, có hiện tượng á sừng, tăng lớp tế bào gai và xốp 

bào nhẹ. Xốp bào là dấu hiệu quan trọng giúp chẩn đoán phân biệt với vảy nến.Trung 

bì có hiện tượng thâm nhiễm nhẹ các tế bào viêm 



 
 

 
 

Soi nấm trực tiếp phát hiện M. furfur.Người bệnh viêm da dầu cần làm xét 

nghiệm HIV. 

Chẩn đoán phân biệt 

- Viêm da dầu ở trẻ em: viêm da cơ địa, viêm da tã lót, nấm da đầu, vảy nến, đỏ 

da toàn thân do nguyên nhân khác. 

- Viêm da dầu ở người lớn: Vảy nến, nấm da đầu, trứng cá đỏ, lupus ban đỏ dạng 

đĩa, viêm da tiếp xúc dị ứng. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

- Lựa chọn thuốc dựa vào lứa tuổi, giai đoạn và vị trí tổn thương 

- Người lớn điều trị gồm 2 giai đoạn: tấn công làm giảm triệu chứng và duy trì 

để dự phòng tái phát. 

- Trong trường hợp bội nhiễm dùng kháng sinh 

- Dùng thuốc làm giảm tiết nhờn 

2. Điều trị cụ thể 

2.1 Viêm da dầu ở trẻ em 

- Điều trị chủ yếu bằng các kem làm mềm da giúp làm bong lớp vảy bề mặt chứa 

các thành phần như petrolactum, dầu oliu… 

- Có thể dùng ketoconazol 2% dùng 2 lần/ ngày trong 2 tuần có hiệu quả và an 

toàn, có thể dùng corticoid bôi loại nhẹ ngắn ngày. 

- Chưa có loại dầu gội nào được cấp phép điều trị viêm da dầu ở trẻ em < 2 tuổi. 

2.2 Viêm da dầu ở người lớn 

- Viêm da dầu ở đầu: 

Nhẹ: dùng các loại dầu gội chứa các thành phần selenium sulfid, zinc pyrithion, 

trà xanh có tác dụng giảm nhẹ triệu chứng. Dầu gội chứa ketoconazol 2%, ciclopirox 

1 % có thể dùng hàng ngày hoặc ít nhất 2-3 lần/ tuần trong nhiều tuần đến khi sạch 

tổn thương. Điều trị duy trì bằng dầu gội ketoconazol 2% hoặc ciclopirox 1%  1lần/ 

tuần để dự phòng tái phát. 



 
 

 
 

Nặng: Corticoid có thể giảm ngứa và viêm nhưng gây tác dụng phụ nếu dùng 

kéo dài. Dầu gội chứa clobetasol 0,05%(clobex) dùng 2 lần/ tuần xen kẽ dầu gội 

ketoconazol 2% 2 lần/ tuần. 

-Viêm da dầu ở mặt: 

Đầu tiên nên lựa chọn corticoid loại yếu( nhóm 6 hoặc 7) hoặc thuốc bôi chống 

nấm hoặc chế phẩm kết hợp cả 2 bôi 1-2 lần/ ngày cho đến khi sạch tổn thương. Điều 

trị duy trì bằng thuốc bôi chống nấm 1 lần/ tuần để tránh tái phát. Các thuốc ức chế 

calcineurin như tacrolimus có thể sử dụng vì tính an toàn và hiệu quả. 

-Viêm da dầu ở thân mình và vùng kẽ: 

Đầu tiên nên lựa chọn corticoid loại trung bình( nhóm 4 hoặc 5) hoặc thuốc bôi 

chống nấm hoặc chế phẩm kết hợp cả 2 bôi 1-2 lần/ ngày cho đến khi sạch tổn thương. 

Điều trị duy trì bằng thuốc bôi chống nấm 1 lần/ tuần để tránh tái phát. 

-Viêm da dầu kháng trị hoặc tổn thương lan tỏa, cần phối hợp các thuốc đường 

toàn thân như: 

Itraconazol 200mg / ngày x 1 tuần, sau đó ngừng 2 tuần. Tiếp theo dùng 200mg/ 

ngày trong 2 ngày đầu của 1 tháng, duy trì trong vài tháng. 

Terbinafin 250mg/ ngày trong 6 tuần. 

Isotretinoin liều thấp 0,1mg/kg/ngày x 6 tháng 

- Đối với gầu da đầu: Thường xuyên gội đầu bằng dầu gội chống nấm. Nước gội 

đầu có pyrithion, kẽm và magne với nồng độ 0,5 đến 2% hoặc dầu gội đầu olamin 

0,75-1% trong thời gian nhiều tháng. Có thể dùng dầu gội đầu chứa selenium 1-2,5% 

hoặc chứa hoạt chất chống nấm thuộc nhóm imidazol như ketoconazol, econazol hay 

bifonazol. 

-Trong trường hợp bội nhiễm có viêm loét có thể dùng kháng sinh chọn một 

trong các loại sau tùy mức độ nặng nhẹ của tổn thương 

Cefamandole 1g x 2 lọ/ ngày Tiêm tĩnh mạch chậm sang, chiều 

Hoặc Cefixim 200mg x 2- 4 viên / ngày Uống chia 2 lần sáng, chiều 

Hoặc Clarithromycin 500mg x 2- 4 viên/ ngày Uống chia 2 lần 

- Bổ sung vitamin C, E 



 
 

 
 

- Theo dõi chức năng gan, mỡ máu trong quá trình điều trị  

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Bệnh tiến triển mạn tính và dễ tái phát thành từng đợt, vượng lên khi người 

bệnh căng thẳng hay bị stress. Viêm da dầu có thể tiến triển thành đỏ da toàn thân. 

- Nếu kết hợp với các bệnh da khác như viêm da cơ địa hay vảy nến sẽ gây khó 

khăn khi chẩn đoán vì cả hai bệnh đôi khi có hình ảnh lâm sàng và giải phẫu bệnh 

tương tự nhau. 

VI. PHÒNG BỆNH 

Vệ sinh thân thể 

Chế độ dinh dưỡng hợp lý, không ăn đồ chiên, rán, xào nhiều 

Nghỉ ngơi, tránh thức khuya 

T\ÀI LIỆU THAM KHẢO 

1.Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu của Bộ y tế ban hành cùng 

theo quyết định số 75/QĐ-BYT ngày 13/1/2015  

2.Bệnh học da liễu tập 2 của trường Đại học y Hà Nội xuất bản năm 2017  

3.Hình ảnh lâm sàng chẩn đoán và điều trị trong chuyên ngành da liễu tập 1 xuất 

bản năm 2019 

TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN BỆNH VIÊM DA DẦU 

Nhập viện khi có một trong các triệu chứng sau hoặc kết hợp 

- BN mệt mỏi, có thể có sốt cao 

- Tổn thương cơ bản: Dát đỏ, sẩn đỏ, mụn mủ dầy, dập loét chảy dịch vàng 

- Đau  tùy mức độ tổn thương 

- Mã ICD L21 

TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

- BN không ngứa rát 

- Tổn thương hết đỏ, hết bong vẩy 

  



 
 

 
 

 

VIÊM DA TIẾP XÚC 

(Contact dermatitis) 

 

I. KHÁI NIỆM 

Viêm da tiếp xúc là một thuật ngữ chung để chỉ một phản ứng viêm cấp hoặc 

mãn tính khi có một dị nguyên tiếp xúc với da, bao gồm: 

- Viêm da tiếp xúc kích ứng: chiếm 80%, gây tổn thương hầu hết với ai tiếp xúc 

với chất đó. 

- Viêm da tiếp xúc dị ứng: chiếm 20%, do quá mẫn chậm với các chất khác nhau 

II. NGUYÊN NHÂN 

1. Cơ chế sinh bệnh  

- Viêm da tiếp xúc kích ứng là biểu hiện của phản ứng trên da đối với các tác 

nhân bên ngoài như hóa học, lí học, sinh học. Yếu tố nội sinh đóng vai trò quan trọng 

như chức năng hàng rào bảo vệ da và các bệnh lí viêm da trước đó. Có 4 cơ chế liên 

quan đến viêm da tiếp xúc kích ứng đó là mất lớp lipid bề mặt và các chất giữ nước, 

màng tế bào vị phá hủy, sự biến tính của keratin thượng bì và tác động độc tế bào trực 

tiếp. 

- Viêm da tiếp xúc dị ứng là biểu hiện của phản ứng quá mẫn muộn qua trung 

gian tế bào( type IV). 

2. Căn nguyên 

- Viêm da tiếp xúc dị ứng: Chỉ xảy ra ở những bệnh nhân mà trước đó cơ thể đã 

được mẫn cảm do tiếp xúc với dị nguyên. Tiếp xúc với kháng nguyên gây phản ứng 

viêm da gián tiếp do các tế bào lympho T được mẫn cảm đặc hiệu. 

- Viêm da tiếp xúc kích ứng: có trên 2800 chất kích ứng 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định 

1.1 Viêm da tiếp xúc dị ứng (Allergic Contact Dermatitis) (VDTXDƯ) 

- Lâm sàng 



 
 

 
 

+ Thương tổn cơ bản phụ thuộc vào mức độ nặng, vị trí và thời gian bị bệnh, 

viêm da tiếp xúc có thể cấp hoặc mạn tính. 

+ VDTXDƯ cấp tính: dát đỏ, ranh giới rõ, phù nề, trên mặt có mụn nước, sẩn, 

trường hợp phản ứng mạnh có bọng nước kết hợp lại với nhau thành mảng. Bọng 

nước vỡ để lại vết trợt và vảy tiết. Cơ năng có ngứa. 

+ VDTXDƯ bán cấp: mảng dát đỏ nhỏ , kích thước nhỏ, trên có vảy da khô, đôi 

khi kèm theo những đốm màu đỏ nhỏ hoặc những sẩn chắc, hình tròn. 

+ VDTXDƯ mạn tính: liche hóa, da dày, nếp da sâu thành những đường kẻ song 

song hoặc hình thoi, bong vảy da cùng các sẩn vệ tinh, nhỏ, chắc, hình tròn, phẳng, 

những vết trầy xước, dát đỏ và nhiễm sắc tố. 

+ Bệnh thường gặp ở người đã mẫn cảm với dị nguyên gây viêm da tiếp xúc. 

Khởi đầu, tại vị trí da tiếp xúc lại với dị nguyên( 48h trở lên) xuất hiện thương tổn. 

Về sau, mỗi khi tiếp xúc với dị nguyên thì thương tổn xuất hiện nhanh hơn. Đa số 

trường hợp thương tổn vượt qua giới hạn vùng tiếp xúc dị nguyên, có thể rải rác ở 

những nơi khác 

+ Thương tổn thứ phát: mảng sẩn ngứa, dát đỏ lan tỏa và hơi thâm nhiễm ở xa 

thương tổn ban đầu, có tính đối xứng. Trên mặt các dát đỏ rải rác có các mụn nước 

nhỏ, hiếm hơn là hồng ban đa dạng, thương tổn hình huy hiệu. Trường hợp nhạy cảm 

có thể lan tỏa toàn thân. 

+ Nếu loại bỏ được nguyên nhân, bệnh sẽ khỏi, khi tiếp xúc trở lại với dị nguyên 

cũ bệnh tái phát. 

+ Cơ năng: ngứa nhiều, có thể có cảm giác nhức nhối và đau nếu bệnh nặng. 

+ Vị trí: hay gặp ở bàn tay, bàn chân, mi mắt, mũi 

+ Toàn thân: có sốt, khó chịu, mệt mỏi, nổi hạch vùng lân cận nhưng cũng có 

thể không biểu hiện gì. 

+ Có thể bệnh mãn tính: kéo dài hàng tháng, hàng năm, gặp trong một số bệnh 

da nghề nghiệp.  

- Cận lâm sàng: 

+ Tổng phân tích tế bào máu laser.  



 
 

 
 

+ Vi khuẩn nhuộm soi.  

+ Sinh hóa nước tiểu. 

+ Sinh hóa máu: Glucose máu, GOT, GPT, ure, creatinin, cholesterol, 

triglycerid, LDL, HDL. 

1.2 Viêm da tiếp xúc kích ứng ( VDTXKƯ) 

  Biểu hiện lâm sàng đa dạng, có thể sắp xếp thành 3 thể chính sau: 

-Phản ứng kích ứng: 

+ Là biểu hiện nhẹ gồm đỏ da nhẹ, bong vảy, mụn nước hoặc vết trợt và thường 

xảy ra ở mu bàn tay và ngón tay. 

+ Hay xảy ra khi làm các công việc có tiếp xúc với nước. 

+ Có thể tự khỏi hoặc tiến triển thành VDTXKƯ tích lũy. 

-VDTXKƯ cấp tính: 

+ Xảy ra do tiếp xúc với hóa chất mạnh như acid và kiềm. 

+ Biểu hiện nhẹ: cảm giác châm chích, rát bỏng, da khô căng hoặc mày đay 

thoáng qua. 

+ Biểu hiện nặng: đỏ, phù nề, mụn nước, bọng nước, mụn mủ, lột da, hoại tử. 

+ Giới hạn rất rõ với da lành, khu trú ở vùng tiếp xúc. 

+ Xuất hiện nhanh trong vài phút đến vài giờ sau khi tiếp xúc với chất kích ứng 

+ Đôi khi có trường hợp xuất hiện muộn sau khi tiếp xúc với chất kích ứng 8-

24h, thâm chí 2 tuần. Trường hợp này khó phân biệt với VDTXDƯ 

+ Thương tổn lành nhanh sau vài ngày hoặc vài tuần khi ngừng tiếp xúc với chất 

kích ứng. 

-VDTXKƯ mạn tính: 

+ Hay gặp 

+ Xuất hiện khi tiếp xúc nhiều lần với chất có nồng độ thấp: như xà phòng, dầu 

gội đầu... 

+ Các yếu tố thuận lợi: cọ sát, sang chấn, độ ẩm thấp... 

+ Xảy ra sau vài tuần vài tháng thậm chí vài năm sau khi tiếp xúc với chất kích 

ứng. 



 
 

 
 

+ Biểu hiện: da đỏ, bong vảy, nứt nẻ, lichen hóa, giới hạn không rõ với da lành, 

ngứa. 

+ Viêm da bàn tay hay gặp ở nữ hơn do tiếp xúc với các chất kích ứng khi làm 

công việc nội trợ. 

Cận lâm sàng 

- Tổng phân tích tế bào máu laser.  

- Vi khuẩn nhuộm soi.  

- Sinh hóa nước tiểu. 

- Sinh hóa máu: Glucose máu, GOT, GPT, ure, creatinin, cholesterol, triglycerid, 

LDL, HDL. 

2. Chẩn đoán nguyên nhân 

- Patch test( Test áp) dùng để: 

+ Chẩn đoán xác định căn nguyên gây viêm da tiếp xúc 

+ Phân biệt với VDTX kích ứng 

-Test kích thích: để xác định cá thể nhạy cảm với chất tiếp xúc bằng 

cách bôi vào da ở mặt trong cẳng tay, ngày vài lần trong 7 ngày. 

-Photopatch test: xác định các tác nhân gây dị ứng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời 

như sulfonamide, phenothiazine, oxybenzone... 

3. Chẩn đoán phân biệt 

3.1 Sự khác biệt giữa VDTX kích ứng và VDTX dị ứng 

 VDTX kích ứng VDTX dị ứng 

Nguyên nhân Kiềm, acid là chính Nikel, hương liệu, chất nhuộm 

tóc 

Phân bố Khu trú tại vùng tiếp xúc Có thể vượt qua vùng tiếp xúc, 

lan tỏa 

Nồng độ Cao Có thể rất thấp 

Thời gian Không cần mẫn cảm Mẫn cảm trong 2 tuần 



 
 

 
 

Khởi phát ngay sau khi tiếp 

xúc, đôi khi muộn do liều tích 

lũy 

Khởi phát 24-72h sau khi tiếp 

xúc với chất đã mẫn cảm trước 

đó. 

Miễn dịch Không đặc hiệu Đặc hiệu type IV quá mẫn muộn 

Test chẩn đoán Không Patch test 

3.2 Phân biệt với các bệnh da khác 

- Viêm da dầu 

- Viêm da cơ địa 

- Zona 

- Nấm da 

- Tổ đỉa 

IV. ĐIỀU TRỊ 

Tìm nguyên nhân để loại bỏ thì điều trị có kết quả 

4.1Điều trị tại chỗ 

Tùy theo giai đoạn bệnh mà chọn dạng thuốc cho thích hợp: 

- Giai đoạn cấp tính: đắp gạc nhỏ giọt dung dịch NaCl 0,9%. Nếu nhiễm trùng 

thì bôi Dd sát trùng: xanhmethylen 2%, Dd Castellani. 

- Giai đoạn bán cấp: bôi hồ tetrapred, hồ nước, kem kẽm, kem corticoid.  

- Giai đoạn mãn tính: mỡ corticoid như Flucinar, Beprosason, Eumovate 

- Chiếu tia hồng ngoại trong những trường hợp trợt loét chảy dịch nhiều 

4.2. Điều trị toàn thân 

- Thuốc kháng histamin H1 dùng 1 trong các loại sau: Dimedrol 10 mg x 1-2 

ống/ ngày tiêm bắp, Clopheniramin 4mg ; Loratadin 5 - 10mg ; Cetirizin 5-10mg x 

1-2 viên/ngày. Có thể kết hợp 2 loại thế hệ 1 và 2.Hoặc thuốc kháng H2: Omeprazol 

20mg x 2 viên/ngày  

Liều lượng của kháng histamin tuỳ theo tuổi và tình trạng bệnh của bệnh nhân. 

- Corticoid có thể dùng liều thấp hoặc trung bình 0,5 – 1mg/kg cân nặng/ngày 

trong 5-7 ngày, gồm 1 trong các loại sau:  Medrol viên 16mg, 4mg; Triamcinolon 

viên 4mg.  



 
 

 
 

- Kháng sinh chống nhiễm trùng có thể dùng trong các loại sau: 

+ Cephalexin 0,5g x 4 viên/ ngày Uống chia 2 lần  

+ Clarithromycin 0,5g x 4 viên/ngày. Uống chia 2 lần 

+ Cephalosprorin 1g x 2 lọ/ngày Tiêm TMC chia 2 lần 

- Thuốc Vitamin, bổ gan. 

V. TIẾN TRIÊN VÀ BIẾN CHỨNG. 

- Tiến triển: Trường hợp tìm được căn nguyên và loại trừ được căn nguyên thì 

bệnh sẽ khỏi trong vòng vài ngày đến vài tuần. 

- Biến chứng 

+ Nhiễm trùng. 

+ Lichen hoá. 

VI. PHÒNG BỆNH 

Tránh tiếp xúc với các dị nguyên gây dị ứng, không ăn đồ ăn có hàm lượng đạm 

cao. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1.Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu của Bộ y tế ban hành cùng 

theo quyết định số 75/QĐ-BYT ngày 13/1/2015  

2.Bệnh học da liễu tập 2 của trường Đại học y Hà Nội xuất bản năm 2017  

TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN BỆNH VIÊM DA TIẾP XÚC 

Nhập viện khi có một trong các triệu chứng sau hoặc kết hợp 

- BN mệt mỏi, có thể có sốt cao 

- Tổn thương ngoài da: Mụn mủ li ti hoặc thành đám mảng với diện rộng  dập 

vỡ loét nhiều 

- Ngứa hoặc đau rát tùy mức độ tổn thương 

- Mã ICD L23 

TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

-Bệnh nhân không sốt 

-Tổn thương ngoài da khô, để lại nền sẹo màu hồng, khô 

-Không ngứa rát 



 
 

 
 

 

BỆNH MÀY ĐAY 

(Urticaria) 

 

I. KHÁI NIỆM 

Mày đay là bệnh da thường gặp và gặp ở mọi lứa tuổi. Bệnh xảy ra cấp tính hoặc 

mạn tính liên quan đến nhiều yếu tố mà chủ yếu là dị nguyên và cơ địa bệnh nhân.  

Chẩn đoán bệnh mày đay thường dễ, song việc tìm căn nguyên và quản lý điều 

trị bệnh còn gặp nhiều khó khăn. 

II. NGUYÊN NHÂN 

Bệnh mày đay xảy ra theo cơ chế dị ứng cụ thể như sau: 

- Căn nguyên có nhiều yếu tố:  

+ Yếu tố vật lý:Như lạnh, nóng, do áp lực, ánh sáng mặt trời. 

+ Yếu tố hóa học như thuốc, hóa chất. 

+ Có thể do thức ăn hay mày đay ở phụ nữ có thai… 

- Kháng nguyên kết hợp với kháng thể IgE đặc trưng làm giải phóng các phân 

tử có hoạt tính sinh học từ tế bào Mast hoặc bạch cầu ái kiềm mà chủ yếu là Histamin 

gây nên triệu chứng trên lâm sàng. 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định 

1.1 Lâm sàng 

a. Tổn thương cơ bản 

- Sẩn phù nổi cao trên da, ranh giới rõ rệt, màu hồng vùng trung tâm sẩn có thể 

trắng. Hình thể và kích thước thất thường, từ vài mm đến vài cm đường kính. Sắp xếp 

riêng rẽ hoặc liên kết với nhau thành mảng lớn, thành dải, có chỗ chảy nước vàng do 

gãi. 

- Tính chất của sẩn phù : Xuất hiện nhanh, mất đi nhanh sau một vài giờ đến 

hàng ngày rồi lại xuất hiện các đợt sẩn khác. Sẩn mất đi không để lại dấu vết gì   trên 

da.  



 
 

 
 

- Ngoài sẩn phù còn có thể kết hợp với phù mạch hoặc phù Quincke.  

b. Vị trí thương tổn  

Ở bất kỳ vùng da nào của cơ thể, những vùng tổ chức liên kết lỏng lẻo như: mi 

mắt, vùng sinh dục hay niêm mạc thì tổn thương phù to hơn.  

c. Triệu chứng cơ năng và toàn thân 

- Ngứa: Ngứa nhiều, liên tục khi xuất hiện sẩn.    

- Sốt: Tuỳ từng bệnh nhân.   

- Đau bụng, khó tiêu, buồn nôn hoặc rối loạn tiêu hóa. 

- Tức ngực, ho hoặc khó thở (Gặp ở số ít bệnh nhân) 

1.2 Cận lâm sàng 

- Tổng phân tích tế bào máu laser 

- Sinh hóa nước tiểu 

- Xét nghiệm phân tìm ký sinh trùng đường ruột, tìm ấu trùng giun chỉ trong máu. 

- Sinh hóa máu: Glucose máu, GOT, GPT, Cholesterol, Triglycerid, test dị 

nguyên. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- Chứng da vẽ nổi: là những vết lằn màu hồng sau đó chuyển trắng, xuất hiện tại 

nơi có một vật đầu tù chà sát trên da, thường không ngứa. 

- Viêm mạch mày đay: sẩn phù kéo dài hơn 24h, tổn thương thường mềm, ngứa 

ít. Đáp ứng kém với kháng histamin. 

- Ngoài ra, cần phân biệt với hồng ban đa dạng, phản ứng do côn trùng đốt. 

3. Chẩn đoán thể lâm sàng 

3.1 Mày đay cấp 

- Là phản ứng tức thì xảy ra trong vòng 24h có thể kéo dài đến 6 tuần 

3.2 Mày đay mạn 

- Là mày đay kéo dài trên 6 tần, có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm. 

Bệnh xảy ra với bất kì người nào, nhưng thường gặp ở phụ nữ tuổi 40-60, hầu hết 

không rõ căn nguyên. 

IV. ĐIỀU TRỊ 



 
 

 
 

1.Hướng điều trị 

- Xác định và loại bỏ dị nguyên gây bệnh. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khó xác 

định dị nguyên. 

- Điều trị phụ thuộc vào loại mày đay, mức độ trầm trọng, thời gian kéo dài của 

bệnh. 

2. Điều trị cụ thể 

2.1 Điều trị tại chỗ 

- Thuốc ngoài da có thể xoa bột Talc hoặc bôi kem Phenergan, kem Corticoid. 

- Chiếu tia hồng ngoại trong những trường hợp có loét, chảy dịch. 

2.2 Điều trị toàn thân 

Thuốc kháng Histamin H1 dùng 1 trong các loại sau: 

+ Dimedrol 10mg x 1-3 ống/ngày tiêm bắp 

+ Clopheniramin 4mg x 2-4 viên/ngày 

+ Loratadin 5 - 10mg x 1-2 viên/ngày 

+ Cetirizin 5-10mg x 1-2 viên/ngày.  

Hoặc thuốc kháng H2: Omeprazon 20mg x 2 viên/ngày. Liều lượng của kháng 

Histamin tuỳ theo tuổi và tình trạng bệnh của bệnh nhân. 

- Corticoid có thể dùng liều trung bình 0,5 – 1mg/kg cân nặng/ngày trong 5-7 

ngày hoặc liều cao tuỳ theo tình trạng bệnh của bệnh nhân: Từ 1- 2mg/kg cân 

nặng/ngày và giảm dần, gồm 1 trong các loại sau:   

+ Methylprednisolon  40mg x1-2 lọ tiêm tĩnh mạch chậm hoặc tiêm bắp/ngày. 

+ Medrol viên 16mg, 4mg x 1-2 viên/ngày. 

+ Triamcinolon viên 4mg x 1-2 viên/ngày . 

- Các thuốc chữa triệu chứng nếu có như: sốt, khó thở, đau bụng rối loạn tiêu 

hoá. 

- Thuốc Vitamin, bổ gan 

2.3 Tiêu chuẩn ra viện:  

- Hết dát đỏ, sẩn phù, hết ngứa, không khó thở, không đau bụng.  

V. TIẾN TRIÊN VÀ BIẾN CHỨNG 



 
 

 
 

- Tiến triển:Mạn tính, trường hợp tìm được căn nguyên và loại trừ được căn 

nguyên thì bệnh sẽ khỏi trong vòng vài ngày đến vài tuần. 

- Biến chứng: 

+ Nhiễm trùng. 

+ Lichen hoá. 

VI. PHÒNG BỆNH 

Tránh tiếp xúc với các dị nguyên gây dị ứng, không ăn đồ ăn có hàm lượng đạm 

cao. 

TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN BỆNH MÀY ĐAY 

Nhập viện khi có một trong các triệu chứng sau hoặc kết hợp 

- BN mệt mỏi, có thể có sốt cao 

- Tổ thương ngoài da: Dát đỏ, sẩn phù nổi cao trên mặt da, liên kết thành đám, 

mảng xuất hiện từng vùng hoặc toàn thân 

- Khó thở nhẹ 

- Đau bụng, đi ngoài phân lỏng 

- Mạch nhanh; HA tăng hoặc tụt 

- Mã ICD L50 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu của Bộ y tế ban hành cùng 

theo quyết định số 75/QĐ-BYT ngày 13/1/2015  

Bệnh học da liễu tập 2 của trường Đại học y Hà Nội xuất bản năm 2017 trang 

201 - 208 

Broder, M.S., Raimundo, K., Antonova, E., & Chang, E. (2015). Resource Use 

and Costs in an Insured Population of Patients with Chronic Idiopathic / Spontaneous  

Urticaria. Am J Clin Dermatol, 16(4), 313-321. 

  



 
 

 
 

 

NHỌT  

(Furuncle) 

 

I.KHÁI NIỆM 

Nhọt 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.  

 II.NGUYÊN NHÂN  

Nguyên nhân gây bệnh là tụ cầu vàng (Staphylococcus aereus). 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 nang lông bị tổn thương 

kết hợp với những điều kiện thuận lợi như tình trạng miễn dịch kém, suy dinh dưỡng, 

mắc bệnh tiểu đường…vi khuẩn sẽ phát triển và gây bệnh. 

 III.CHẨN ĐOÁN  

1.Chẩn đoán xác định 

Lâm sàng 

 - Ban đầu là sẩn nhỏ, màu đỏ, sưng nề, chắc, tấy đỏ ở nang lông. 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 khi nhọt khu trú ở mũi, 

vành tai. 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 trùng. 

 - Biến chứng nhiễm khuẩn huyết có thể gặp, nhất là ở những người suy dinh 

dưỡng. Nhọt ở vùng môi trên, ở má có thể dẫn đến viêm tĩnh mạch xoang hang và 

nhiễm khuẩn huyết. 

 - Nhọt cụm còn gọi là nhọt bầy hay hậu bối gồm một số nhọt xếp thành đám. 

Bệnh thường gặp ở những người 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. 

 Cận lâm sàng  

- Tăng bạch cầu trong máu ngoại vi. 

 - Máu lắng tăng.  

- Tổng phân tích nước tiểu 

 - 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 

- Sinh hóa máu: Ure, Creatinin, Glucose, Cholesterol, Triglycerid, GOT, GPT, 

Điện giải đồ 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- 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. 

IV.  ĐIỀU TRỊ 

Hướng điều trị:  

- Vệ sinh cá nhân  

- Điều trị chống nhiễm khuẩn toàn thân và tại chỗ  

- Nâng cao thể trạng 

2.  Điều trị cụ thể 

 - Vệ sinh cá nhân: rửa tay thường  xuyên bằng xà phòng, tránh tự lây nhiễm ra 

các vùng da khác. 

 - Điều trị tại chỗ  

+ Ở giai đoạn sớm, chưa có mủ: không nặn, kích thích vào thương tổn; bôi dung 

dịch sát khuẩn ngày 2-4 lần  

+ Giai đoạn có mủ: cần phẫu thuật rạch rộng làm sạch thương tổn. 



 
 

 
 

 + Dung dịch sát khuẩn: dùng một trong các dung dịch sau: . Povidon-iodin 10% 

, Hexamidin 0,1% , Chlorhexidin 4%  

+ Thuốc kháng sinh tại chỗ: dùng một trong các thuốc sau:  

 Kem hoặc mỡ axít fucidic 2% bôi 1- 2 lần ngày.  

 Mỡ mupirocin 2% bôi 3 lần/ngày.  

 Mỡ neomycin, bôi 2- 3 lần/ngày.  

 Kem silver sulfadiazin 1% bôi 1-2 lần/ngày. Bôi thuốc lên tổn thương sau khi 

sát khuẩn, thời gian điều trị từ 7-10 ngày. 

- Chiếu đèn hồng ngoại 

 - Kháng sinh toàn thân  

Lựa chọn một trong số các thuốc sau 

- Cefamandole 1g x 2 lọ/ ngày Tiêm TMC chia 2 lần sáng chiều 

- Cefixim 200mg x 2-4 viên / ngày Uống chia 2 lần sáng chiều 

- Clarithromycin500mg x 2-4 viên/ ngày Uống chia 2 lần sáng chiều 

Hoặc tổn thương sưng tấy nhiều, bệnh nhân có sốt, đau nhức dùng 

Methylprednisolon 40 mg x 1- 2 lọ/ ngày Tiêm tĩnh mạch chậm sau ăn sáng  

Paracetamol 500mg  x 2-4 viên / ngày Uống chia 2 lần sau ăn 

Vitamin C 0,5 g   x 2 viên / ngày Uống chia 2 lần sau ăn 

TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Tiến triển: Bệnh diễn biến cấp tính, khỏi nếu điều trị kịp thời 

- Biến  chứng: 

+ Biến chứng nhiễm khuẩn huyết có thể gặp, nhất là ở những người suy dinh 

dưỡng.  

+ Nhọt ở vùng môi trên, ở má có thể dẫn đến viêm tĩnh mạch xoang hang và 

nhiễm khuẩn huyết. 

V. 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 ngoài 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 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu của Bộ y tế ban hành cùng 

theo quyết định số 75/QĐ-BYT ngày 13/1/2015  

Bệnh học da liễu tập 2 của trường Đại học y Hà Nội xuất bản năm 2017  

TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN BỆNH NHỌT 

Nhập viện khi có một trong các triệu chứng sau hoặc kết hợp 

- BN mệt mỏi, có thể có sốt cao 

- Tổn thương ngoài da: Nhọt kích thước to nhỏ không đều, sưng tấy, có đám 

lùng nhùng,  

- Đau nhức tùy mức độ tổn thương 

- Mã ICD L02, L02.0, L02.1 

TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

Bệnh nhân không sốt 

Tổn thương ngoài da không sưng, nóng, đỏ, hết viêm mủ 

Hết đau nhức 

  



 
 

 
 

 

NHIỄM ĐỘC DA DỊ ỨNG THUỐC 

(Toxidermie) 

 

I .KHÁI NIỆM 

Nhiễm độc da do thuốc là một tình trạng bệnh lý thường gặp, do cơ thể phản 

ứng khác thường với một hoặc nhiều loại thuốc được đưa vào bằng đường tiêm, uống,  

hoặc sử dụng tại chỗ. Biểu hiện bệnh có thể nhẹ, thoáng qua, dễ khỏi cho đến mức độ 

nặng  có thể gây tử vong. 

Hiện nay các thuốc mới được sử dụng ngày càng nhiều, việc mua bán quá dễ 

dàng, tình trạng lạm dụng thuốc, dùng thuốc tự do không đúng chỉ định... đã làm cho 

tỷ lệ dị ứng thuốc ngày càng tăng. 

Các thuốc gây dị ứng có tỷ lệ cao như kháng sinh, giảm đau, hạ sốt, chống viêm. 

II. NGUYÊN NHÂN 

Bất kỳ thuốc nào cũng có khả năng gây nhiễm độc da dị ứng. Đại đa số các thuốc 

chỉ là hapten, khi vào cơ thể kết hợp với protein của cơ thể để trở thành một kháng 

nguyên thực thụ, lúc đó mới có khả năng kích thích cơ thể sinh ra kháng thể đặc hiệu. 

Khi có sự kết hợp giữa kháng nguyên thuốc và kháng thể đặc hiệu tạo thành 

phức hợp KN+KT trong cơ thể.  Sự có mặt của phức hợp này gây ra các phản ứng 

bất thường, quá mẫn cảm, không có lợi cho cơ thể đó chính là phản ứng của  nhiễm 

độc da dị ứng thuốc. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1 Chẩn đoán xác định: chủ yếu dựa vào lâm sàng 

Lâm sàng: 

- Khai thác tiền sử dùng thuốc từ vài giờ đến vài tuần trước khi có biểu hiện bệnh. 

-  Biểu hiện sớm: sốt, ngứa sớm nhất ở đầu chi mí mắt sau đó mới lan ra toàn thân. 

- Biểu hiện ở da: ban đỏ, mụn nước, bọng nước ... 

- Có thể có tổn thương niêm mạc và  các cơ quan, phủ tạng. 

Cận lâm sàng: 



 
 

 
 

- Tổng phân tích tế bào máu laser, sinh hóa máu, sinh hóa nước tiểu, các test áp 

bì, các xét nghiệm máu tìm cơ địa dị ứng và kháng thể dị ứng. 

2. Chẩn đoán theo thể bệnh  

2.1Dị ứng thuốc thể ban đỏ 

- Là thể hay gặp nhất của dị ứng thuốc thông qua cơ chế quá mẫn type IV 

- Thời gian xuất hiện sau khi dùng thuốc: 

+ Lần đầu tiên: xuất hiện sau 1-2 tuần sau khi dùng thuốc, kéo dài khoảng 1 tuần 

sau khi ngừng thuốc. 

+ Lần dùng sau: 1-3 ngày sau khi dùng thuốc. 

+ Hiếm có thuốc nào gây dị ứng sau vài tháng đến vài năm. 

- Vị trí: đầu tiên ở thân mình sau lan ra các chi, cổ, đối xứng 2 bên, ít gặp ở mặt, 

lòng bàn tay, chân. 

- Tổn thương cơ bản: dát đỏ hoặc sẩn màu hồng đến đỏ liên kết thành mảng, ấn 

kính mất màu, chi dưới có thể có ban xuất huyết. Hiếm khi thấy mụn mủ, bọng nước. 

Khi bệnh cải thiện, tổn thương da hết đỏ, bong ít vảy trắng. Không có tổn thương 

niêm mạc. 

- Cơ năng: ngứa 

- Toàn thân: có thể sốt nhẹ 

2.2 Hồng ban nhiễm sắc cố định 

- Bệnh xuất hiện trong khoảng từ 30phút đến 16h sau khi dùng thuốc. 

- Tổn thương cơ bản: Một hoặc nhiều dát đỏ tươi hoặc thẫm màu, ranh giới rõ, 

có thể hơi phù nề và có bọng nước, thường xuất hiện ở vị trí sinh dục, hậu môn. Tổn 

thương sẽ tái phát ở chính vị trí đó nếu tiếp tục dùng lại thuốc gây dị ứng. Khi tổn 

thương lành để lại dát tăng sắc tố. 

- Cơ năng: ngứa hoặc dát bỏng, 1 số có sốt. 

2.3 Đỏ da toàn thân 

- Thường khởi phát nhanh sau khi dùng thuốc 

- Bệnh nhân có biểu hiện đột ngột sốt cao, rét run, rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi, 

đau đầu, ngứa. Sau 1-2 ngày chuyển sang giai đoạn toàn phát. Thương tổn da đỏ, có 



 
 

 
 

thể có những đốm màu hồng nhỏ, ấn kính mất màu, ranh giới không rõ với da lành, 

thương bắt đầu ở nêp gấp sau lan ra toàn thân. Trên nền da đỏ, bong vảy như vảy 

phấn, vùng da dày bong thành mảng nhất là lòng bàn tay, bàn chân. Có thể có mụn 

nước, bọng nước, phù và chảy nước. Có thể có tổn thương gan, thận, rối loạn điện 

giải. Điều trị tốt, ngừng thuốc gây bệnh, bệnh khỏi không để di chứng. 

2.4 Hội chứng Stevens-johnson 

- Toàn thân: sốt, mệt mỏi, ho, viêm họng, đau khớp, nôn, ỉa chảy. Nặng có thể 

li bì, hôn mê. 

- Thương tổn da: ban đỏ sẫm màu, sau nổi mụn nước, bọng nước, có khi trợt 

hoại tử, xen kẽ các mảng da đỏ, sẩn phù, không ngứa. Vị trí ở tay chân có tính chất 

đối xứng, có thể có thương tổn hình bia bắn không điển hình. 

- Thương tổn niêm mạc: thường nặng, biểu hiện đặc trưng của bệnh, tập trung 

chủ yếu ở hốc tự nhiên, thường từ 2 hốc trở lên. Vị trí mắt, mũi, miệng, sinh dục.  

2.5 Hội chứng Lyell 

- Xuất hiện đột ngột sau dùng thuốc từ 1 vài giờ, vài ngày, có khi tới 45 ngày. 

- Toàn thân: sốt cao, rét run, mệt mỏi, nhức đầu. Nặng có thể li bì, hôn mê. 

- Thương tổn da: ban đỏ hơi nề, xu hướng lan tỏa, đôi khi có tổn thương hình 

bia bắn. Các bọng nước nông, nhẽo xuất hiện đầu tiên ở thân mình, tay chân sau lan 

khắp người, liên kết với nhau làm lớp thượng bì trợt, để lại nền da màu đỏ tím, rỉ 

dịch.Dấu hiệu Nikolsky thường dương tính. Thương tổn da chiếm > 30%. 

- Thương tổn niêm mạc: gặp ở > 90% trường hợp. Chủ yếu bọng nước nông dễ 

vỡ để lại vết trợt, loét hay gặp ở niêm mạc miệng, sinh dục. 

- Bệnh tiến triển rất nặng, đôi khi người bệnh li bì, hôn mê, có nguy cơ tử vong 

cao nếu không điều trị kịp thời.  

3. Chẩn đoán phân biệt 

- Phân biệt giữa các thể với nhau 

- Phân biệt với bệnh khác: Mày đay, 4S, Pemphigus 

IV. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 



 
 

 
 

Tuỳ theo thể lâm sàng: các thể nhẹ khỏi và ít khi có biến chứng, một số thể nặng 

tiến triển xấu dễ dẫn đến tử vong. 

V. ĐIỀU TRỊ 

5.1. Hướng điều trị 

- Phát hiện sớm và ngừng ngay thuốc gây ra dị ứng. 

- Hạn chế dùng thuốc, thận trọng khi dùng thuốc điều trị bệnh nhân nhiễm độc 

da  dị ứng do thuốc đề phòng phản ứng dị ứng chéo. 

- Dinh dưỡng tốt cho bệnh nhân và  chăm sóc tốt trong trường hợp nặng. 

5.2. Điều trị cụ thể 

* Điều trị tại chỗ: 

-  Giai đoạn cấp tính: dùng thuốc dung dịch: Dd Jarish, Dd Rivanol 1%, nước 

muối sinh lý, đắp và nhỏ lên tổn thương, nếu có nhiễm trùng dùng dung dịch màu. 

- Bán cấp: dùng thuốc hồ, dầu, kem. Khi có ban đỏ dùng bột talc để xoa . 

Trong trường hợp nặng: nằm giường bột, phải thay ga, bột thường xuyên. 

Trong trường hợp có tổn thương các hốc tự nhiên, đặc biệt là mắt phải bóc tách 

mi mắt hàng ngày hoặc cách ngày để tránh di chứng hẹp khe mắt hay giảm thị lực. 

Tổn thương miệng bôi bằng dung dịch Glycerin borate. 

- Chiếu tia hồng ngoại 

* Điều trị toàn thân:        

- Thể nhẹ: kháng histamin tổng hợp, vitamin C liều cao, có thể dùng corticoid 

với liều trung bình 50mg/24h. 

-  Thể nặng: Corticoid liều 2mg/kg/ngày, sau đó giảm liều dần và duy trì.. 

- Truyền dịch: 2500 đến 3000 ml/24h để giúp cơ thể giải độc nhanh, kết hợp với 

nuôi dưỡng bệnh nhân qua đường tĩnh mạch bằng Dd glucose 20%, truyền đạm đảm 

bảo dinh dưỡng cho bệnh nhân. 

- Kháng sinh: nên dùng nhóm kháng sinh ít gây dị ứng (nhóm Macrolide).   

Clarithromycin 0,5g x 2- 4 viên/ ngày  

VI. TIẾN TRIÊN VÀ BIẾN CHỨNG. 



 
 

 
 

 - Tiến triển: Có thể nặng dẫn đến tử vong, trường hợp đáp ứng với điều trị sẽ 

khỏi trong vài ngày đến vài tuần. 

- Biến chứng: 

 + Nhiễm trùng, nhiễm độc 

 + Lichen hoá 

 + Đỏ da toàn thân do thuốc 

VII. PHÒNG BỆNH 

Tránh tiếp xúc với các dị nguyên gây dị ứng như thuốc, thức ăn, các chất sinh 

vật khác. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu của Bộ y tế ban hành cùng 

theo quyết định số 75/QĐ-BYT ngày 13/1/2015  

Bệnh học da liễu tập 1 và 2 của trường Đại học y Hà Nội xuất bản năm 2017  

Hình ảnh lâm sàng, chẩn đoán và điều trị trong chuyên ngành da liễu xuất bản 

2019 

TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN BỆNH NHIỄM ĐỘC DA DỊ ỨNG THUỐC 

Nhập viện khi có một trong các triệu chứng sau hoặc kết hợp 

- BN mệt mỏi, có thể có sốt cao 

- Tổn thương ngoài da: Ban đỏ, dát đỏ, hoặc nặng hơn là bọng nước kích thước 

to nhỏ không đều dễ dập vỡ, loét lan rộng, miệng, lưỡi, sinh dục, mắt loét nhiều giả 

mạc 

- Ngứa hoặc Đau rát như bỏng lửa 

- Rối loạn tiêu hóa 

- Mã ICD T78.4, L51.2 

TIÊU CHUẨN RA VIỆN 

- BN hết sốt 

- Tổn thương ngoài da khô, không đỏ, mắt hết đỏ, cộm 

- Hết rối loạn tiêu hóa, không ngứa rát  

  



 
 

 
 

 

BỆNH NẤM NGOÀI DA 

 

I . KHÁI NIỆM 

Nấm ngoài da là bệnh phổ biến, gây nên bởi  ký sinh trùng nấm, chúng thường 

gây bệnh ở da và phần phụ của da, nơi có chất sừng (keratin) như da, lông, tóc móng 

ở người và động vật. 

Bệnh nấm ngoài da thường không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng do bệnh 

có ngứa, nhiễm trùng bội nhiễm, gây khó chịu hoặc mất ngủ nên ảnh hưởng đến sinh 

hoạt và lao động của người bệnh. 

Hiện nay có nhiều loại thuốc điều trị nấm đặc hiệu nên rút ngắn được thời gian 

điều trị và có kết quả tốt.  

II. NGUYÊN NHÂN 

2.1. Căn nguyên , đường lây 

- Nấm gây bệnh ở da và các bộ phận phụ thuộc da như lông, tóc, móng, không 

gây ảnh hưởng đến các cơ quan ở sâu, có 3 chủng gây bệnh chính là: Trichophyton, 

Microsporum, Epidermophyton 

- Đường lây truyền:  do tiếp xúc với nha bào nấm trong thiên nhiên, từ người 

sang người và từ súc vật sang người.  

2.2. Sinh bệnh học 

Cơ thể con người có sức đề kháng cao đối với sự xâm nhập vi nấm và được hạn 

chế bởi: pH da, thảm vi trùng, sự tái tạo của thượng bì và bong đi của lớp sừng. Chỉ 

khi nào hàng rào bảo vệ của cơ thể bị phá vỡ, gặp điều kiện thuận lợi: da ẩm ướt, 

chấn thương thượng bì, dùng thuốc bôi giảm miễn dịch, thiếu vệ sinh thì sợi nấm xâm 

nhập gây bệnh. 

 III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Nấm da:  do Trichophyton, Microsporum. 

* Lâm sàng:  



 
 

 
 

- Tổn thương cơ bản: dát đỏ, hình tròn hình bầu dục, hoặc hình vòng cung, kích 

thước từ 2 đến 10cm hoặc hơn.  

Tổn thương có xu hướng lành gữa lan rộng ra xung quanh, có viền bờ mụn nước, 

hoặc viền bờ bong vẩy da ranh giới rõ, trên bề mặt có chút vảy da. 

Nếu cấp tính không được điều trị bệnh sẽ trở thành mãn tính mùa đông thâm lại, 

mùa hè lại phát cấp. 

- Vị trí: ở mọi vùng da. Ở bàn tay, chân thường tăng sừng bong vẩy da, hoặc 

mụn nước to, sâu như tổ đỉa. 

* Cận lâm sàng: - Lấy vảy da soi tươi. 

                            - Nuôi cấy phát hiện được nấm gây bệnh. 

                            - Tổng phân tích tế bào máu laser 

                            - Tổng phân tích nước tiểu 

                            - Sinh hóa máu: GOT, GPT 

Nếu bệnh nhân có bệnh kèm theo xử trí theo ý kiến chuyên khoa 

1.2. Nấm bẹn(Tinea cruris): do Trichophyton, Epidermophyton. 

*  Lâm sàng: 

- Tổn thương cơ bản: là đám, mảng, dát có màu đỏ hồng, hình tròn, hình nhiều 

cung, kích thước thay đổi từ 1 đến 10cm hoặc to hơn, giữa lành lan rộng ra xung 

quanh, có bờ viền mụn nước, thỉnh thoảng có những tổn thương tròn, bầu dục bên 

cạnh gọi là những tổn thương vệ tinh . 

- Cơ năng:  ngứa, ngứa nhiều khi ra mồ hôi. 

- Vị trí: từ một bên bẹn, lan rộng ra vùng mu, xuống đùi, sang bên đối diện, lan 

ra kẽ mông, vùng quanh thắt lưng, hố nách, khoeo chân, dưới vú phụ nữ.  

* Cận lâm sàng: Tổng phân  tích tế bào máu laser, sinh hóa máu ( Glucose, 

GOT, GPT) lấy vảy da soi tươi, nuôi cấy phát hiện được nấm gây bệnh. 

1.3. Nấm kẽ chân: bệnh phổ biến và hay gặp ở đàn ông do thường xuyên đi dày  

bàn chân ẩm ướt, lưu thông máu trì trệ ở chi dưới là yếu tố thuận lợi xuất hiện bệnh. 

* Căn nguyên do Trichophyton (Trichophyton.Rubrum, T.Mentagrophyte) và 

Epidermophyton Floccosum. 



 
 

 
 

*  Lâm sàng: 

- Thể róc vảy da khô ở rìa bàn chân. 

- Thể mụn nước: ở rìa các ngón chân, bàn chân mụn nước sâu mọc ở rìa tổn 

thương thành mảng như tổ đỉa, nhưng có hình thái tạo thành bờ viền. 

- Thể viêm kẽ: thường ở  kẽ 3 ─ 4 da kẽ chân bợt trắng dưới lớp da mủn là nền đỏ, 

ướt.  

Cơ năng: ngứa, thể nặng có thể sốt, viêm hạch do nhiễm khuẩn. 

* Cận lâm sàng: - Lấy vảy da soi tươi. 

                            - Nuôi cấy phát hiện được nấm gây bệnh. 

                            - Tổng phân tích tế bào máu laser 

                            - Tổng phân tích nước tiểu 

                            - Sinh hóa máu: GOT, GPT 

Nếu bệnh nhân có bệnh kèm theo xử trí theo ý kiến chuyên khoa 

1.4.  Nấm tóc(Tinea capitis)  

* Căn nguyên do Trichophyton, Microsporum. 

         * Lâm sàng: 

- Dạng có vảy (dạng tiết bã): thường do Microsporum, biểu hiện ở đầu có một 

vài mảng rụng tóc, tròn, bầu dục, đường kính 2 đến 6cm, có phủ vảy trắng, xám, mịn, 

tóc bị xén đều còn 3 đến 4mm, dễ nhổ, hay gặp ở trẻ mẫu giáo và học sinh.  

- Dạng chấm đen: mảng rụng tóc tròn nhỏ ranh giới rõ, số lượng nhiều, trong đó 

có sợi còn nguyên, có sợi bị xén ngắn còn 1 đến 2mm, có sợi bị xén đến tận gốc để 

lại chấm đen ở da đầu. Nếu mãn tính thì chỉ là đám sẹo teo da. Thường do 

Trichophyton và Microsporum gây nên. 

- Dạng Kerion: Trichophyton và Microsporum lây từ súc vật sang người. Nấm 

gây viêm, tổn thương sưng tấy đỏ, đóng vảy tiết. Cậy vảy ở mỗi lỗ chân lông  mủ trào 

ra, lỗ chỗ như tổ ong, gọi là Kerion de Celse. Tổn thương xảy ra ở tóc và râu. 

- Dạng Favus: hiếm gặp hơn các dạng trên, tổn thương là những chấm nhỏ màu 

vàng đỏ, phát triển thành những vảy màu vàng lưu huỳnh, hình đĩa lõm, có mùi hôi 

như chuột chết. Có thể lan khắp đầu gây hói vĩnh viễn. 



 
 

 
 

* Cận lâm sàng: 

- Lấy phần tóc hỏng soi tươi. 

- Nuôi cấy phát hiện được nấm gây bệnh. 

- Tổng phân tích tế bào máu laser 

- Tổng phân tích nước tiểu 

- Sinh hóa máu: GOT, GPT 

Nếu bệnh nhân có bệnh kèm theo xử trí theo ý kiến chuyên khoa 

1.5. Nấm móng:  do Trichophyton. 

* Lâm sàng: 

- Bệnh bắt đầu từ bờ tự do hay hai cạnh bên của móng, móng mất bóng, mủn 

dày lên có màu vàng bẩn trên bề mặt có lỗ chỗ hoặc có những đường rãnh, về sau 

móng bị vẹm dần vào phía chân móng. 

- Bệnh lan dần từ móng này sang móng khác kéo dài hàng tháng, hàng năm, có 

thể lan ra các vùng da khác và tóc. 

* Cận  lâm sàng:  

- Lấy phần móng hỏng soi tươi và nuôi cấy có nấm gây bệnh. 

- Nuôi cấy phát hiện được nấm gây bệnh. 

- Tổng phân tích tế bào máu laser 

- Tổng phân tích nước tiểu 

- Sinh hóa máu: GOT, GPT 

Nếu bệnh nhân có bệnh kèm theo xử trí theo ý kiến chuyên khoa 

2. Chẩn đoán phân biệt 

- Nấm da: Viêm da cơ địa, chàm đồng tiền, lang ben, vảy phấn hồng gibert, vảy 

nến, tổ đỉa 

- Nấm bẹn: Candida da, chốc, viêm da dầu, vảy nến, erythrasma, viêm da tiếp 

xúc, lichen đơn dạng mạn tính, bệnh Hailey-Hailey 

- Nấm kẽ chân: Tổ đỉa, nhiễm khuẩn, viêm da tiếp xúc 

- Nấm móng: Viêm da tiếp xúc kích ứng, lichen phẳng, vảy nến, ung thư tế bào 

hắc tố, chấn thương móng 



 
 

 
 

- Nấm tóc: Viêm nang lông lan tỏa, các bệnh nấm có mủ, chốc ở da đầu. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

4.1.  Hướng điều trị 

- Chẩn đoán sớm, điều trị sớm, đúng phác đồ, đủ thời gian và liên tục. 

- Tránh cạo gãi, chà xát trước khi bôi thuốc. 

- Điều tri cần kết hợp với vệ sinh tiêu diệt mầm bệnh và loại bỏ yếu tố thuận lợi. 

- Điều trị các biến chứng kết hợp. 

4.2. Điều trị cụ thể 

* Điều trị tại chỗ 

- Nhóm Imidazole: Ticonazole, Clotrimazole,  Miconazol, Ketoconazole, Nizoral, 

Econazole 

Nhóm Alkylamine: Terbinafine, lamisil. 

 Nên bôi 2 lần/ ngày, bôi ít nhất 2 tuần, bôi thêm 1 tuần nữa sau khi tổn thương 

da đã trở về bình thường. Có  thể chọn các nhóm sau: 

* Điều trị toàn thân 

Có thể lựa chọn các thuốc sau 

- Itraconazole: 

 + Nấm da: 200mg x 1lần/ ngày x 7ngày.  

 + Nấm móng tay: 200mg x 2lần/ngày x 1tuần (1đợt), nghỉ 3 tuần uống đợt khác. 

 + Nấm móng chân: 200mg x 2lần/ngàyx1tuần (1đợt), nghỉ 3 tuần uống đợt khác, 

tổng liều 3 đợt. 

         Thuốc uống sau bữa ăn. 

        - Fluconazole: 150mg  ─  300mg / 1lần duy nhất 

- Griseofulvin: Người lớn 0,5 ─ 1g/ 24h. Trẻ em:10  ─ 20 mg/kg/24h 

  + Nấm da: 14 ─25 ngày 

  + Nấm tóc: 1 ─ 1,5 tháng 

  + Nấm móng tay 6-9 tháng 

  + Nấm móng chân: 12 ─18 tháng. 

 - Ketoconazole:  



 
 

 
 

          + Người lớn:  

  Nấm da: 200mg x 2lần/ngày x 10 ngày 

  Nấm tóc: 6 tuần 

         + Trẻ em 50 - 100mg/ ngày tuỳ trọng lượng trẻ. 

Terbinafine:  viên 250mg 

Điều trị nấm da:1 viên/ngày x 7─14 ngày 

* Tiêu chuẩn ra viện 

- Triệu chứng cơ năng giảm: đỡ ngứa 

- Triệu chứng lâm sàng cải thiện so với lúc nhập viện: dát đỏ chuyển dát thâm, 

tổn thương khô 

- Toàn trạng bệnh nhân ổn định 

V. TIẾN TRIÊN VÀ BIẾN CHỨNG. 

 - Tiến triển: Mạn tính hay tái phát. 

- Biến chứng: 

 + Nhiễm trùng 

 + Lichen hoá 

VI. PHÒNG BỆNH 

Tránh tiếp xúc với xà phòng, nước tẩy rửa. Không để quần áo, tóc ẩm. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu của Bộ y tế ban hành cùng 

theo quyết định số 75/QĐ-BYT ngày 13/1/2015  

Bệnh học da liễu tập 1 của trường Đại học y Hà Nội xuất bản năm 2017 

Moriarty B, Hay R, Morris-Jones R. The diagnosis and management of tinea. 

BMJ. 2012;345:e4380 

TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN BỆNH NẤM DA 

Nhập viện khi có một trong các triệu chứng sau hoặc kết hợp 

- BN mệt mỏi, có thể có sốt cao 

- Tổn thương ngoài da: Dát đỏ thành đám, mảng, bờ mụn nước rõ, có chỗ trợt 

loét, có mủ 



 
 

 
 

- Ngứa hoặc  rát tùy mức độ tổn thương 

- Mã ICD B35.4 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu của Bộ y tế ban hành cùng 

theo quyết định số 75/QĐ-BYT ngày 13/1/2015  

Bệnh học da liễu tập 2 của trường Đại học y Hà Nội xuất bản năm 2017 trang 

201 - 208 

  



 
 

 
 

 

BỆNH ZONA 

(Herpes zoster) 

 

I.  KHÁI NIỆM 

-  Zona là bệnh ngoài da thường gặp do virus gây nên, bệnh xuất hiện ở cả 2 giới 

và mọi vùng dân cư 

- Bệnh  gặp ở mọi lứa tuổi nhưng người lớn gặp nhiều hơn ở trẻ em.  

- Bệnh khỏi sau 2 đến 3 tuần, hiếm khi tái phát.  

- Bệnh thường có những biến chứng và di chứng: nhiễm trùng, loét , đau sau 

zona và thành sẹo.  

II. NGUYÊN NHÂN 

- Bệnh zona do 1 loại virus có ái tính với tổ chức thần kinh gây nên, thuộc nhóm 

virus herpes gây bệnh ở người là varicella zoster virus (VZV).  

Sau khi nhiễm tiên phát, virus theo dây thần kinh cảm giác đến cư trú tại hạch 

thần kinh cảm giác và tiềm ẩn ở đó. Khi gặp điều kiện thuận lợi như cơ thể bị yếu 

mệt, nhiễm trùng nhiễm độc, rối loạn chuyển hoá, bệnh về máu, stress...đặc biệt ở 

những người bị suy giảm miễn dịch thì virus tái hoạt động rồi theo dây thần kinh ra 

da và gây tổn thương. 

III.CHẨN ĐOÁN  

Chẩn đoán xác định 

1.1 Lâm sàng 

Tiền triệu: bệnh khởi đầu với cảm giác bất thường trên một vùng da như bỏng, 

nóng rát, châm chích, tê, đau nhất là về đêm, hiếm gặp hơn là dị cảm ở một vùng hoặc 

nhiều dây thần kinh chi phối từ 1-5 ngày. Kèm theo có thể nhức đầu, sợ ánh sáng và 

khó chịu. Thời kì này được cho là thời kì virus lan truyền dọc dây thần kinh. 

Khởi phát: Khoảng nửa ngày hoặc vài ngày sau, trên vùng da có dấu hiệu tiền 

triệu xuất hiện những mảng đỏ, hơi nề nhẹ, đường kính khoảng vài cm, gờ cao hơn 



 
 

 
 

mặt da, sắp xếp dọc theo đường phân bố thần kinh và dần dần nối với nhau thành dải, 

thành vệt. 

Toàn phát:  

Triệu chứng da: vài ngày sau, trên những mảng đỏ da xuất hiện mụn nước, bọng 

nước tập trung thành đám giống như chùm nho, lúc đầu mụn nước căng, dịch trong 

sau đục, hóa mủ, dần dần vỡ đóng vảy tiết.Thời gian trung bình từ khi phát tổn thương 

đến khi lành sẹo khoảng 2-4 tuần. Người cao tuổi tổn thương nhiều, diện rộng, mụn 

nước, bọng nước có thể xuất huyết, hoại tử da, nhiễm khuẩn, sẹo xấu và kéo dài. Ở 

trẻ em tổn thương ít, tiến triển nhanh. 

Vị trí tổn thương: ở  bất kỳ vùng da nào nhưng ở nửa bên người không vượt 

quá đường giữa cơ thể và theo đường phân bố  một dây thần kinh ngoại biên, cá biệt 

bị 2 bên hay lan tỏa. 

Triệu chứng cơ năng: 

Đau trước, trong và sau khi tổn thương da đã khỏi đau sâu và nhức nhối. 

Ngứa, rát bỏng hoặc rối loạn cảm giác vùng da bị tổn thương. 

Đau thường phụ thuộc vào lứa tuổi. Ở trẻ em, người trẻ đau ít. Người nhiều tuổi đau 

thành từng cơn, kéo dài, thậm chí hàng năm khi tổn thương ngoài da đã lành sẹo, còn gọi là 

đau sau zona. 

Toàn thân: Có thể có sốt, người mệt mỏi và  mất ngủ. Hạch vùng lân cận sưng to 

1.2 Cận lâm sàng:  

Tổng phân tích tế bào máu laser 

Tổng phân tích nước tiểu 

Sinh hóa máu ( men gan, mỡ máu, đường máu). 

Tùy bệnh nhân có bệnh phối hợp kèm theo sẽ được xử trí theo ý kiến chuyên 

khoa 

CHẨN ĐOÁN THỂ LÂM SÀNG 

Theo vị trí tổn thương 

Zona liên sườn và ngực bụng: là thể lâm sàng hay gặp nhất, chiếm 50% trường 

hợp. 



 
 

 
 

Zona cổ ( đám rối cổ nông) và cổ cánh tay 

Zona gáy cổ: có tổn thương ở gáy, da đầu, vành tai 

Zona hông, bụng, sinh dục, bẹn, xương cùng, ụ ngồi, đùi 

Theo hình thái tổn thương 

Những hình thái này thường gặp ở những người suy giảm miễn dịch như 

HIV/AIDS, ung thư... bao gồm: 

Zona lan tỏa 

Zona nhiều dây thần kinh 

Zona tái phát 

Các thể zona đặc biệt 

Zona mắt: chiếm 10-15% các thể zona. Do tổn thương dây thần kinh sinh ba chi 

phối cho mắt, hàm trên, hàm dưới, trong đó tổn thương nhánh mắt gấp 5 lần các nhánh 

khác. Có thể có biến chứng về mắt như viêm kết mạc, viêm giác mạc, củng mạc, thậm 

chí đe dọa thị lực như hoại tử võng mạc cấp tính, viêm dây thần kinh thị giác... 

Zona hạch gối hay hội chứng Ramsay Hunt: do tổn thương hạch gối của dây 

thần kinh VII. Bệnh nhân liệt mặt 1 bên, ù tai, nghe kém hoặc mất khả năng nghe, 

buồn nôn, nôn, chóng mặt và giật nhãn cầu. Mắt không nhắm kín được, có dấu hiệu 

Charler – Bell. Mất cảm giác vị giác một bên 2/3 trước lưỡi, mụn nước mọc ở màng 

nhĩ, ống tai, vành tai. Có thể có viêm não, màng não. 

Zona vùng xương cùng( S2,S3,S4): do viêm dây thần kinh chi phối vùng bàng 

quang. Bệnh nhân khó tiểu, tiểu dắt, bí tiểu, có trường hợp tiểu máu và tiểu mủ. Đau 

bụng giống như các trường hợp ngoại khoa, đau quặn bụng dưới, căng tức, bí trung 

đại tiện, hậu môn co thắt và cứng như đá không thể khám được, đau nhức vùng da 

một bên sinh dục kèm theo thương tổn da điển hình. 

Zona tai: cảm giác rát bỏng, đau vùng tai, có thể lan ra thái dương và gáy. Đau 

xảy ra từng cơn, kéo dài nhiều ngày làm bệnh nhân không ăn, không ngủ được, đặc 

biệt zona tai kết hợp zona họng làm bệnh nhân không nuốt được. Rối loạn cảm giác 

vùng mặt, liệt mặt ngoại biên, nghe kém. 



 
 

 
 

Zona ở người nhiễm HIV/ AIDS: bệnh zona ở người nhiễm HIV dương tính ở 

giai đoạn sớm giống zona bình thường. Nếu nhiễm HIV giai đoạn muộn/ AIDS, zona 

có thể tái phát thường xuyên, tổn thương không điển hình như xuất hiện trên diện 

rộng, mụn nước xuất huyết, hoại tử, nhiễm khuẩn, sẹo xấu, bệnh kéo dài. 

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT 

Giai đoạn khởi phát: phân biệt với các loại đau như đau đầu, viêm mống mắt, 

viêm màng phổi, viêm thần kinh cánh tay, đau do bệnh tim, viêm ruột thừa hoặc viêm 

túi mật, sỏi mật, đau quặn thận, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa... 

Giai đoạn toàn phát: phân biệt với Herpes Simpex, viêm da tiếp xúc dị ứng. 

Hiếm hơn là với một số bệnh da bọng nước tự miễn như pemphigus, pemphigoid, 

Duhring- Brocp, bệnh IgA thành dải. 

IV.ĐIỀU TRỊ   

Hướng điều trị 

Dùng thuốc kháng virus càng sớm càng tốt 

Chăm sóc tại chỗ phù hợp từng giai đoạn tổn thương 

Giảm đau 

Dùng kháng sinh nếu bội nhiễm 

Nâng cao sức đề kháng 

Điều trị tại chỗ 

Khi tổn thương chưa dập vỡ: bôi hồ nước, kem kẽm, kem acyclovir. 

Khi tổn thương trợt, tiết dịch hoặc nhiễm trùng: bôi thuốc sát trùng như Dd Xanh 

methylen 2%, Dd Castellani. 

 Chiếu laser Hene 

Điều trị toàn thân 

Thuốc kháng virus: 

Acyclovir 800mg/1lần x 5 lần/ngày (cách 3 đến 4 giờ uống 1 lần) x 7 - 10 ngày. 

Tốt nhất dùng trong 72 giờ đầu của bệnh.   



 
 

 
 

Corticoid: trường hợp không có chống chỉ định việc phối hợp giúp giảm đau ở 

giai đoạn cấp tính đặc biệt trong hội chứng Ramsay- Hunt là cần thiết để giảm các 

thương tổn tai, hạn chế biến chứng thính giác cho bệnh nhân. 

Kháng sinh chống nhiễm trùng:  

Kháng sinh chống nhiễm trùng có thể dùng trong các loại sau: 

Cephalexin 0,5 g x 4 viên/ ngày Uống chia 2 lần  

Clarithromycin 0,5 g x 4 viên / ngày. Uống chia 2 lần 

Cefalosprorin 1g x 2 lọ / ngày Tiêm TMC chia 2 lần 

Thuốc kháng histamin H1 dùng 1 trong các loại sau: Dimedrol 10 mg x 1-2 ống/ 

ngày tiêm bắp, Clopheniramin 4 mg ; Loratadin 5 - 10 mg ; cetirizin 5-10 mg x 1-2 

viên/ ngày. Có thể kết hợp 2 loại thế hệ 1 và 2.. 

Hoặc thuốc kháng H2: Omeprazon 20mg x 2 viên / ngày  

Giảm đau : Paracetamol, Piroxicam, Gabapentin. 

An thần: Rotunda , Diazepam. 

Các vitamin nhóm B,C. 

Trường hợp thương tổn mắt kèm theo: khám chuyên khoa mắt điều trị kết hợp 

Tiêu chuẩn ra viện 

Mụn nước, bọng nước khô, bong vảy 

Bệnh nhân đỡ đau  

Toàn trạng bệnh nhân ổn định 

V.TIẾN TRIÊN VÀ BIẾN CHỨNG. 

- Tiến triển: Tổn thương ngoài da khỏi sau vài ngày đến vài tuần 

- Biến chứng: 

+ Đau nhức kéo dài.  

+ Bội nhiễm    

+ Não, phổi  

VI. PHÒNG BỆNH 

Nâng cao sức đề kháng, vệ sinh. 

Tiêm vaccin phòng thủy đậu 



 
 

 
 

TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN BỆNH ZONA 

Nhập viện khi có một trong các triệu chứng sau hoặc kết hợp 

- BN mệt mỏi, có thể có sốt cao 

- Tổn thương ngoài da: Mụn nước, bọng nước mọc thành chùm đám trên nền da 

đỏ phù nề, có chỗ loét 

- Đau nhức từng cơn hoặc liên tục 

- Rối loạn tiêu hóa, phân lỏng hoặc táo bón 

- Mã ICD B02 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu của Bộ y tế ban hành cùng 

theo quyết định số 75/QĐ-BYT ngày 13/1/2015  

Bệnh zona trong sách bệnh học da liễu tập 2 của trường Đại học y Hà Nội xuất 

bản năm 2017 trang 94- 98 

Hooten M, Thorson D, Bianco J, et al.; Institute for Clinical Systems 

Improvement. Pain: assessment, non-opioid treatment approaches and opioid 

management. September 2016. https://www.icsi.org /guidelines_more 

/catalog_guidelines_and_more/catalog_guidelines/catalog_neurological_guidelines/

pain/. Accessed July 13, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Phần : PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

 

CỨNG KHỚP  KHUỶU 

 

(M245: Cứng khớp) 

(M246: Dính khớp) 

I. KHÁI NIỆM [1] 

Cứng khớp có thể là triệu chứng đau khi cử động khớp, triệu chứng mất tầm vận 

động khớp hoặc dấu hiệu thực thể của việc giảm tầm vận động khớp. 

II. NGUYÊN NHÂN 

Nguyên nhân thường gặp: 

- Sau bất động cố định khớp khuỷu trong điều trị các bệnh chấn thương gãy mỏm 

khuỷu, gãy xương cánh tay, gãy xương quay, gãy xương trụ, trật khớp khuỷu,... 

- Thoái hóa khớp khuỷu 

- Viêm khớp khuỷu, viêm khớp dạng thấp, Gút,... 

Điều trị bệnh nhân cứng khớp khuỷu không do chấn thương chủ yếu là phương 

pháp điều trị bảo tồn càng sớm càng tốt, kết hợp thuốc và phục hồi chức năng giúp 

bệnh nhân giảm đau, chống viêm, sớm lấy lại chức năng chi trên và cải thiện được 

chất lượng cuộc sống. 

Thời gian điều trị phục hồi chức năng bệnh nhân cứng khớp khuỷu sau chấn 

thương tùy thuộc từng nguyên nhân mà chờ khớp khuỷu ổn định 2 tuần, 3 tuần,... 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

- Khớp khuỷu có thể sưng đau, lệch trục 

- Cơ quanh khớp khuỷu có thể co cứng, co rút, teo 

- Tầm vận động khớp khuỷu hạn chế gập duỗi, sấp ngửa 

1.2. Cận lâm sàng 



 
 

 
 

- Chụp X- quang khớp khuỷu bên tổn thương: hình ảnh tổn thương cũ xương 

cánh tay, cẳng tay, cốt hóa lạc chỗ, hẹp khe khớp,… 

- Siêu âm phần mềm vùng khớp khuỷu tổn thương: hình ảnh viêm cơ, tràn 

dịch,… 

- Các xét nghiệm sinh hóa máu, miễn dịch xác định, theo dõi tình trạng bệnh 

viêm khớp dạng thấp, Gút,… 

2. Chẩn đoán mức độ 

Theo phân loại của Morrey[2], cứng khớp khuỷu được phân thành 4 mức độ 

- Mức độ nhẹ: Tầm vận động khớp khuỷu gia hạn mở rộng > 90˚ 

- Mức độ trung bình: Tầm vận động khớp khuỷu gia hạn mở rộng > 60˚ và ≤ 90˚ 

- Mức độ nặng: Tầm vận động khớp khuỷu gia hạn mở rộng > 30˚ và ≤ 60˚ 

- Mức độ rất nặng: Tầm vận động khớp khuỷu gia hạn mở rộng ≤ 30˚ 

Sử dụng bộ câu hỏi DASH3 để lượng giá mức độ giới hạn chức năng chi trên do tình 

trạng đau và giới hạn tầm vận động khớp khuỷu gây ra. 

IV. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

Giai đoạn bất động 

- Cải thiện tuần hoàn 

- Chống teo cơ do bất động 

Giai đoạn sau bất động 

- Cải thiện tuần hoàn 

- Phục hồi tầm vận động của khớp khuỷu 

- Duy trì vận động ở các khớp tự do 

- Phòng ngừa teo cơ, loạn dưỡng , cứng khớp. 

2. Điều trị phục hồi chức năng[4,5] 

Giai đoạn bất động với nguyên nhân chấn thương, giai đoạn cấp với nguyên 

nhân nội khoa 

- Tư thế trị liệu: Nâng cao tay 

- Điện trị liệu : điện phân, điện xung , sóng ngắn, siêu âm, điện từ trường ….. 



 
 

 
 

- Nhiệt trị liệu: hồng ngoại hoặc chườm lạnh 

- Xoa bóp vùng. 

- Cử động chủ động ngón tay, cổ tay 

- Co cơ tĩnh các cơ vùng đai vai, cơ nhị đầu, cơ tam đầu cánh tay 

Giai đoạn sau bất động với nguyên nhân chấn thương, giai đoạn bán cấp và mạn 

tính với nguyên nhân nội khoa 

- Tư thế trị liệu: Nâng cao tay 

- Điện trị liệu : điện phân, điện xung , sóng ngắn, siêu âm, điện từ trường….. 

- Nhiệt nóng trị liệu: hồng ngoại , parafine…. 

- Xoa bóp vùng, kéo giãn mô mềm, di động khớp 

- Sau 2 tuần tập tăng tầm độ khớp vai và khớp khuỷu nhẹ nhàng bằng chủ động 

trợ giúp tay kỹ thuật viên hoặc dàn treo, tập chủ động cử động khớp khủyu, cổ tay, 

ngón tay. 

- Sau 1 tháng: Có thể áp dụng kỹ thuật giữ nghỉ đối với khớp, có thể cho đề 

kháng khớp khuỷu, tùy theo bậc cơ của người bệnh. 

- Hướng dẫn chương trình điều trị tại nhà: Tập chủ động cử động khớp khuỷu, 

cổ tay, ngón tay 

3. Tiêu chuẩn ra viện 

- Tầm vận động khớp khuỷu giải phẫu bình thường : gập 160˚và duỗi 0˚ hoặc ít 

nhất khớp khuỷu đạt tầm vận động chức năng gập 130˚và duỗi 30˚. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Teo yếu cơ 

- Hạn chế các hoạt động chức năng ở tay gây hạn chế trong sinh hoạt cá nhân 

(tắm rửa, mặc quần áo, ăn uống), gia đình (mua sắm, nấu ăn, lau dọn) và hoạt động 

trong lao động và vui chơi giải trí. 

- Trầm cảm, stress. 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Phòng té ngã, gãy xương, trật khớp khuỷu 

- Phục hồi chức năng sau chấn thương khuỷu tay sớm và đúng, tránh biến chứng 



 
 

 
 

cứng khớp khuỷu 

- Điều trị tốt các nguyên nhân nội khoa có thể gây cứng khớp 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

- Khớp khuỷu đau, tầm vận động hạn chế 

VIII. THEO DÕI VÀ TÁI KHÁM 

- Bệnh nhân cần được theo dõi tình trạng đau, teo cơ, yếu cơ hoặc sự hạn chế 

tầm vận động của khớp vai, khớp khuỷu, khớp cổ tay. 

- Hẹn tái khám khi bệnh nhân đau lại hoặc đau tăng lên 

Tài liệu tham khảo: 

1.  ICD-10-CM Code M25.60 - Stiffness of unspecified joint, not elsewhere 

classified. Accessed September 22, 2021. https://icd.codes/icd10cm/M2560 

2.  W Z, J L, J S, C F. Risk factors for development of severe post-traumatic elbow 

stiffness. Int Orthop. 2018;42(3). doi:10.1007/s00264-017-3657-1 

3.  About the DASH | DASH. Accessed October 21, 2021. 

https://dash.iwh.on.ca/about-dash 

4.  Bộ Y tế. Hướng Dẫn Chẩn Đoán, Điều Trị Chuyên Ngành Phục Hồi Chức Năng.; 

2014. 

5.  Bộ Y tế. Hướng Dẫn Quy Trình Kỹ Thuật Phục Hồi Chức Năng.; 2014. 

 

 

  



 
 

 
 

 

CỨNG KHỚP CỔ BÀN NGÓN TAY 

 

 

(M245: Cứng khớp) 

(M246: Dính khớp) 

I. KHÁI NIỆM 

Cứng khớp[1] có thể là triệu chứng đau khi cử động khớp, triệu chứng mất tầm 

vận động khớp hoặc dấu hiệu thực thể của việc giảm tầm vận động khớp. 

Cứng khớp cổ bàn ngón tay có thể là triệu chứng đau khi cử động khớp cổ bàn 

ngón tay, triệu chứng mất tầm vận động khớp cổ bàn ngón tay hoặc dấu hiệu thực thể 

của việc giảm tầm vận động khớp cổ bàn ngón tay. 

II. NGUYÊN NHÂN 

Nguyên nhân thường gặp: 

Sau bất động cố định khớp cổ bàn ngón tay trong điều trị các bệnh chấn thương 

trật khớp quay trụ dưới, trật khớp cổ tay, gãy xương cẳng tay, đứt gân cơ vùng cẳng 

cổ tay,... 

Thoái hóa khớp cổ bàn ngón tay 

Viêm khớp, viêm khớp dạng thấp, Gút,... 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

- Khớp cổ bàn ngón tay có thể sưng đau, lệch trục 

- Cơ quanh khớp cổ bàn ngón tay có thể co cứng, co rút, teo 

- Tầm vận động khớp cổ bàn ngón tay hạn chế gập duỗi, nghiêng trụ nghiêng 

quay. 

1.2. Cận lâm sàng: 

- Chụp X- quang khớp cổ bàn ngón tay: hình ảnh gãy xương cẳng tay, cổ bàn 

ngón tay, trật khớp cổ bàn ngón tay, hẹp khe khớp cổ bàn ngón tay, cốt hóa lạc chỗ,…  



 
 

 
 

- Siêu âm phần mềm vùng khớp cổ bàn ngón tay tổn thương: tổn thương gân cơ, 

tràn dịch,… 

- Các xét nghiệm sinh hóa máu, miễn dịch xác định, theo dõi tình trạng bệnh 

viêm khớp dạng thấp, Gút,… 

2.  Chẩn đoán phân biệt 

Cứng khớp cổ bàn ngón tay cần chẩn đoán phân biệt với hiện tượng hạn chế tầm 

vận động chủ động do tổn thương thần kinh chi phối: 

- Tổn thương thần kinh quay: liệt các nhóm cơ do thần kinh quay chi phối: duỗi 

khuỷu, ngửa cẳng tay, duỗi cổ tay, duỗi các ngón. Dấu hiệu “bàn tay rũ cổ cò”. Mất 

cảm giác mặt sau cánh tay, cẳng tay, mặt ngoài mu tay. Mất phản xạ gân cơ tam đầu 

cánh tay, phản xạ trâm quay. Kết quả khảo sát chẩn đoán điện phù hợp với tổn thương 

thần kinh quay. 

 - Tổn thương thần kinh trụ: Biến dạng “bàn tay vuốt trụ”. Mất động tác giạng 

và khép các ngón, khép ngón cái, gấp đốt xa ngón 4-5. Mất cảm giác ở ngón tay út, 

mô út và 1/2 ngón nhẫn. Mất phản xạ trụ sấp. Kết quả khảo sát chẩn đoán điện phù 

hợp với tổn thương thần kinh trụ 

- Tổn thương thần kinh giữa: Dấu hiệu “bàn tay khỉ”, “bàn tay giảng đạo”. Mất 

động tác gấp, dạng và đối ngón cái. Sấp cẳng tay và gấp cổ tay yếu nếu tổn thương 

cao. Mất cảm giác các ngón 1, 2, 3 và ½ ngoài ngón 4 ở gan tay và đốt tận cùng của 

các ngón trên ở mu tay. Nghiệm pháp Tinel và Phalen dương tính trong hội chứng 

ống cổ tay. Kết quả khảo sát chẩn đoán điện phù hợp với tổn thương thần kinh giữa. 

IV. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

- Phòng ngừa các thương tật thứ cấp: teo cơ, cứng khớp do bất động… 

- Giảm đau, giảm phù nề. 

- Duy trì tầm vận động của các khớp tự do 

2. Điều trị phục hồi chức năng[2,3] 

* Giai đoạn bất động 

- Tư thế trị liệu: Treo tay cao ở tư thế cơ năng trong 2 tuần đầu để tránh phù nề. 



 
 

 
 

- Điện trị liệu : điện phân, điện 1 chiều... 

- Nhiệt trị liệu: chườm lạnh hoặc hồng ngoại xa 

- Xoa bóp vùng. 

- Vận động trị liệu: Sau khi bột khô cần vận động ngay 

+ Từ ngày thứ 3-4: Tập vận động khớp vai bên tổn thương theo tầm vận động 

6-8 lần, ngày 2-3 lượt (chú ý phải dùng tay lành đỡ tay đau để tập vì còn trọng lượng 

của bột). Tập vận động các khớp bên lành theo tầm vận động. 

+ Từ ngày thứ 5: Tập vận động chủ động khớp khuỷu, khớp ngón tay bên tổn 

thương 6-8 lần ngày 2-3 lượt, sau tăng dần. Tập co cơ đẳng trường nhóm cơ vùng 

cẳng bàn tay. 

* Giai đoạn sau bất động 

Mục đích 

- Giảm đau, giảm phù nề 

- Tăng sức mạnh của nhóm cơ vùng cánh, cẳng tay. 

- Tăng tầm vận động của khớp cổ tay và các ngón tay. 

- Tăng điều hợp các động tác và các hoạt động tinh tế của bàn, ngón tay: đối 

chiếu, dang áp các ngón 

- Điều trị hội chứng Sudeck (nếu có) 

Phương pháp phục hồi 

- Nhiệt trị liệu: Dùng nhiệu nóng như hồng ngoại, parafin, nước nóng. 

- Điện trị liệu: Điện phân dung dịch Novocain, Cacl2. 

- Điện xung để giảm đau hoặc kích thích các cơ bị yếu, bị liệt. 

- Sóng ngắn, siêu âm, từ trường. 

- Xoa bóp sâu vùng cẳng bàn tay và các ngón tay. 

- Kéo giãn, di động khớp cổ tay 

- Vận động: Vận động chủ động có trợ giúp khớp khuỷu (gập, duỗi, sấp- ngửa 

cẳng tay); Vận động chủ động có trợ giúp khớp cổ tay (Gấp, duỗi, nghiêng). VĐ chủ 

động các khớp bàn, ngón tay. Sau đó có thể tập có kháng trở và kháng trở tăng tiến. 



 
 

 
 

- Hoạt động trị liệu: Các hoạt động tăng cường chức năng gập, duỗi, xòe- nắm, 

đối chiếu như cài cúc áo, chải đầu, kẹp tóc, vắt khăn, rửa mặt, đánh răng, viết, khâu 

vá, bện thừng… 

* Điều trị hội chứng Sudeck 

- Vật lý trị liệu:  

+ Nhiệt lạnh ở giai đoạn đầu sau đó dùng nhiệt nóng. 

+ Điện trị liệu: điện một chiều đều, điện phân Novocain, Cacl2, Hydrocortison.  

+ Sóng ngắn, từ trường 

+ Siêu âm, sóng xung kích. 

 + Xoa bóp sâu nhằm tăng cường tuần hoàn dinh dưỡng. 

 - Tập vận động cổ, bàn ngón tay. 

3. Tiêu chuẩn ra viện 

- Tầm vận động khớp cổ bàn ngón tay trong giới hạn bình thường: duỗi 70˚, gấp 

80-90˚, nghiêng trụ 35˚, nghiêng quay 20˚ 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Teo yếu cơ 

- Hạn chế các hoạt động chức năng ở tay gây hạn chế trong sinh hoạt cá nhân 

(tắm rửa, mặc quần áo, ăn uống), gia đình (mua sắm, nấu ăn, lau dọn) và hoạt động 

trong lao động và vui chơi giải trí. 

- Trầm cảm, stress. 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Phòng té ngã, gãy xương, trật khớp cổ bàn ngón tay 

- Phục hồi chức năng sau chấn thương cổ bàn ngón tay sớm và đúng, tránh biến 

chứng cứng khớp cổ bàn ngón tay. 

- Điều trị tốt các nguyên nhân nội khoa có thể gây cứng khớp 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

- Khớp cổ bàn ngón tay đau, tầm vận động hạn chế 

VIII. THEO DÕI VÀ TÁI KHÁM 

- Tình trạng ổ gãy: Đau, sưng nề, di lệch, biến dạng… 



 
 

 
 

- Phản ứng của người bệnh trong quá trình tập luyện: thái độ hợp tác, sự tiến 

bộ… 

- Tình trạng chung toàn thân. 

- Theo dõi và tái khám sau 3 tháng, 6 tháng và 1 năm. 

Tài liệu tham khảo: 

1.  ICD-10-CM Code M25.60 - Stiffness of unspecified joint, not elsewhere 

classified. Accessed September 22, 2021. https://icd.codes/icd10cm/M2560 

2.  Bộ Y tế. Hướng Dẫn Chẩn Đoán, Điều Trị Chuyên Ngành Phục Hồi Chức Năng.; 

2014. 

3.  Bộ Y tế. Hướng Dẫn Quy Trình Kỹ Thuật Phục Hồi Chức Năng.; 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

CỨNG KHỚP GỐI 

 

(M245: Cứng khớp) 

(M246: Dính khớp) 

I. KHÁI NIỆM 

Cứng khớp[1] có thể là triệu chứng đau khi cử động khớp, triệu chứng mất tầm 

vận động khớp hoặc dấu hiệu thực thể của việc giảm tầm vận động khớp. 

II. NGUYÊN NHÂN 

Nguyên nhân thường gặp: 

- Thoái hóa khớp gối, viêm khớp gối 

- Sau bất động cố định khớp gối trong điều trị các bệnh chấn thương thay khớp 

gối nhân tạo, phẫu thuật đứt dây chằng khớp gối, phẫu thuật rách sụn chêm khớp gối, 

kết hợp xương bánh chè, kết hợp xương đùi, kết hợp xương cẳng chân,... 

- Gút, viêm khớp dạng thấp,... 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

- Khớp gối có thể sưng đau, lệch trục 

- Cơ quanh khớp gối có thể co cứng, co rút, teo 

- Tầm vận động khớp gối hạn chế gập duỗi 

- Sử dụng các nghiệm pháp chuyên biệt để đánh giá tình trạng tổn thương các 

dây chằng nội ngoại khớp, sụn chêm, thoái hóa khớp,... 

1.2. Cận lâm sàng: 

-  Chụp X-quang xương đùi, khớp gối, cẳng chân tư thế thẳng và nghiêng để xác 

định và kiểm tra vị trí gãy và độ di lệch của xương, tình trạng thoái hóa khớp gối. 

- MRI khớp gối: xác định tình trạng tổn thương dây chằng, sụn chêm khớp gối, 

tràn dịch khớp,... 

- Siêu âm khớp gối: tình trạng tràn dịch khớp gối,… 



 
 

 
 

- Các xét nghiệm sinh hóa máu, miễn dịch xác định, theo dõi tình trạng bệnh 

viêm khớp dạng thấp, Gút. 

2. Chẩn đoán mức độ 

Cứng khớp gối là một di chứng của nhiều bệnh gây tổn thương gân cơ, dây 

chằng, sụn, xương liên quan đến khớp gối, việc chẩn đoán mức độ cứng khớp gối tùy 

thuộc vào nguyên nhân, các điều trị và can thiệp trước, và tầm vận động của khớp 

gối. 

Theo Lombardi[2], các mức độ hạn chế gấp khớp gối: 

- Mức độ 1: co cứng nhẹ với giảm gấp gối < 15˚ 

- Mức độ 2: co cứng trung bình với giảm gấp gối từ 15˚ đến 30˚ 

- Mức độ 3: co cứng nặng với giảm gấp gối > 30˚ 

IV. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

Giai đoạn bất dộng 

- Cải thiện tuần hoàn 

- Chống teo cơ do bất động 

Giai đoạn sau bất động 

- Cải thiện tuần hoàn 

- Phục hồi tầm vận động của khớp gối 

- Duy trì vận động ở các khớp tự do 

- Phòng ngừa teo cơ, loạn dưỡng , cứng khớp. 

2. Điều trị phục hồi chức năng[3,4,5] 

Giai đoạn bất động với nguyên nhân chấn thương, giai đoạn cấp với nguyên 

nhân nội khoa 

- Tư thế trị liệu: Nâng cao  

- Điện trị liệu : điện phân, điện xung , sóng ngắn, siêu âm, điện từ trường ….. 

- Nhiệt trị liệu: hồng ngoại hoặc chườm lạnh 

- Xoa bóp vùng 

- Cử động chủ động khớp háng, cổ bàn ngón chân 



 
 

 
 

- Co cơ tĩnh các cơ đùi cẳng chân 

Giai đoạn sau bất động với nguyên nhân chấn thương, giai đoạn bán cấp và mạn 

tính với nguyên nhân nội khoa 

- Tư thế trị liệu: Nâng cao chân 

- Điện trị liệu : điện phân, điện xung , sóng xung kích, sóng ngắn, siêu âm, điện 

từ trường….. 

- Nhiệt nóng trị liệu: hồng ngoại , parafine…. 

- Xoa bóp vùng, kéo giãn mô mềm, di động khớp 

- Cử động các ngón chân để gia tăng tuần hoàn và nằm nâng cao chân để giảm 

sưng nề chân. 

- Gồng cơ tứ đầu đùi, cơ ụ ngồi 

- Tập chủ động có trợ giúp hay tự do các cử động gập duỗi, dạng áp khớp hông. 

- Tập đi nạng với dáng đi đúng, không chịu sức nặng hay chịu sức nặng một 

phần tuỳ thuộc đường gãy ngang hay chéo và theo chỉ định của bác sỹ. 

- Khi tháo bột có thể áp dụng bồn xoáy, túi chườm nóng. 

- Xoa bóp trong tư thế nâng cao chân để giảm sưng. 

- Tập chủ động tự do tại khớp gối. 

- Tập có lực kháng bằng tay của kỹ thuật viên hay bằng tạ cho các cơ ở cẳng 

chân, đùi và bàn chân. 

- Tập với ghế tập mạnh cơ tứ đầu, tập với xe đạp tập 

- Tập điều hợp nhặt vật bằng ngón chân. 

- Tập đi trên đường thẳng, đi trên đầu ngón chân, đi với dáng đi đúng. 

- Hoạt động trị liệu: chơi các trò chơi sử dụng bằng hai chân. 

3. Tiêu chuẩn ra viện 

Tầm vận động khớp gối giải phẫu bình thường: gập 130˚ và duỗi 0˚ hoặc tầm 

vận động khớp gối chức năng tùy nhu cầu của người bệnh. 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Teo yếu cơ 



 
 

 
 

- Hạn chế trong sinh hoạt cá nhân (tắm rửa, mặc quần áo, ăn uống), gia đình 

(mua sắm, nấu ăn, lau dọn) và hoạt động trong lao động và vui chơi giải trí. 

- Bất thường dáng đi và chịu trọng lực, gây biến chứng lên các khớp chịu trọng 

lực như thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp háng, thoái hóa khớp gối, thoái hóa khớp 

cổ chân, tổn thương cơ và dây chằng,… 

- Trầm cảm, stress. 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Phòng té ngã, gãy xương, trật khớp gối 

- Phục hồi chức năng sau chấn thương khớp gối sớm và đúng, tránh biến chứng 

cứng khớp khuỷu 

- Điều trị tốt các nguyên nhân nội khoa có thể gây cứng khớp 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

- Khớp gối đau, tầm vận động gập duỗi hạn chế 

VIII. THEO DÕI VÀ TÁI KHÁM 

- Tình trạng khớp gối: đau, sưng nề, di lệch, biến dạng… 

- Phản ứng của người bệnh trong quá trình tập luyện: thái độ hợp tác, sự tiến 

bộ… 

- Tình trạng chung toàn thân 

- Theo dõi và tái khám sau 3 tháng, 6 tháng và 1 năm. 

Tài liệu tham khảo: 

1.  ICD-10-CM Code M25.60 - Stiffness of unspecified joint, not elsewhere 

classified. Accessed September 22, 2021. https://icd.codes/icd10cm/M2560 

2.  Flexion Deformity of the Knee. Physiopedia. Accessed October 20, 2021. 

https://www.physio-pedia.com/Flexion_Deformity_of_the_Knee 

3.  Bộ Y tế. Hướng Dẫn Chẩn Đoán, Điều Trị Chuyên Ngành Phục Hồi Chức Năng.; 

2014. 

4.  Bộ Y tế. Hướng Dẫn Quy Trình Kỹ Thuật Phục Hồi Chức Năng.; 2014. 

5.  Bộ Y tế. Hướng Dẫn Quy Trình Kỹ Thuật Chuyên Ngành Phục Hồi Chức Năng 

(Đợt 3).; 2019. 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

CỨNG KHỚP VAI 

 

(M245: Cứng khớp) 

(M246: Dính khớp) 

I. KHÁI NIỆM 

Cứng khớp[1] có thể là triệu chứng đau khi cử động khớp, triệu chứng mất tầm 

vận động khớp hoặc dấu hiệu thực thể của việc giảm tầm vận động khớp. 

Cứng khớp vai có thể là triệu chứng đau khi cử động khớp vai, triệu chứng mất 

tầm vận động khớp vai hoặc dấu hiệu thực thể của việc giảm tầm vận động khớp vai. 

II. NGUYÊN NHÂN 

Nguyên nhân thường gặp: 

- Viêm quanh khớp vai  

Là thuật ngữ dùng chung cho các bệnh lý của các cấu trúc phần mềm cạnh khớp 

vai: gân, túi thanh dịch, bao khớp; không bao gồm các bệnh lý có tổn thương đầu 

xương, sụn khớp và màng hoạt dịch như viêm khớp nhiễm khuẩn, viêm khớp dạng 

thấp, ... Nguyên nhân thường gặp nhất của viêm quanh khớp vai là tổn thương các 

gân cơ chóp xoay (rotator cuff) bao gồm cơ trên gai, cơ dưới gai, cơ dưới vai và cơ 

tròn bé. 

Có 3 thể lâm sàng thường gặp của viêm quanh khớp vai: VQKV đơn thuần 

thường do bệnh lý gân cơ; VQKV thể đông cứng do viêm dính, co thắt bao khớp, 

dày, dẫn đến giảm vận động khớp ổ chảo - cánh tay; VQKV thể giả liệt do đứt gân 

cơ trên gai. Trên thực tế lâm sàng, các thể trên có thể kết hợp với nhau. 

- Sau bất động cố định khớp vai trong điều trị các bệnh chấn thương: trật khớp vai, 

gãy xương bả vai, xương cánh tay, xương đòn, đứt gân chóp xoay,... 

- Di chứng tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não, chấn thương tủy sống, liệt 

đám rối thần kinh cánh tay,... 

Điều trị bệnh nhân cứng khớp vai không do chấn thương chủ yếu là phương 

pháp điều trị bảo tồn càng sớm càng tốt, kết hợp thuốc và phục hồi chức năng giúp 



 
 

 
 

bệnh nhân giảm đau, chống viêm, sớm lấy lại chức năng chi trên và cải thiện được 

chất lượng cuộc sống. 

Thời gian điều trị phục hồi chức năng bệnh nhân cứng khớp vai sau chấn thương 

tùy thuộc từng nguyên nhân mà chờ khớp vai ổn định 2 tuần, 3 tuần,... 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

- Khớp vai có thể sưng đau, dấu hiệu bán trật khớp 

- Gân cơ quanh khớp vai có thể co cứng, ấn đau, teo yếu 

- Tầm vận động khớp vai hạn chế gập, duỗi, dang, áp, xoay trong hoặc xoay 

ngoài 

- Sử dụng các nghiệm pháp chuyên biệt để đánh giá các gân cơ chóp xoay 

(rotator cuff) và hội chứng chạm (impingement syndrome). 

1.2. Cận lâm sàng 

- Các xét nghiệm huyết học và sinh hóa máu: không có những thay đổi đặc hiệu. 

- Chẩn đoán hình ảnh: 

+ X-quang khớp vai: có thể ghi nhận được hình ảnh gãy xương, một số hình ảnh gián 

tiếp như bất thường giải phẫu mỏm cùng vai, các nốt vôi hóa gân cơ quanh khớp vai, 

thoái hóa khớp vai,...  

+ MRI khớp vai: rất có giá trị trong chẩn đoán chính xác nguyên nhân VQKV. 

+ Siêu âm khớp vai: trong trường hợp không có điều kiện để chụp MRI khớp vai thì 

siêu âm cũng có thể giúp xác định được một số trường hợp tổn thương gân cơ quanh 

khớp vai như rách gân cơ trên gai, đầu dài gân cơ nhị đầu cánh tay,… 

2. Chẩn đoán mức độ 

Cứng khớp vai là một di chứng của nhiều bệnh gây tổn thương gân cơ, dây 

chằng, sụn, xương liên quan đến khớp vai, việc chẩn đoán mức độ cứng khớp vai tùy 

thuộc vào nguyên nhân, các điều trị và can thiệp trước, và tầm vận động của khớp 

vai. 

Sử dụng bộ câu hỏi DASH[2] để lượng giá mức độ giới hạn chức năng chi trên 



 
 

 
 

do tình trạng đau và giới hạn tầm vận động khớp vai gây ra. 

IV. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

- Phối hợp điều trị nội khoa, các phương thức vật lý và các phương pháp tập 

luyện vận động. 

- Mục tiêu: giảm đau, chống teo cơ, tăng tầm vận động khớp và cải thiện chức 

năng chi trên. 

2. Điều trị phục hồi chức năng[3,4,5] 

2.1. Các phương thức điều trị vật lý 

- Nhiệt nóng tại chỗ: parafin , hồng ngoại, sóng ngắn, siêu âm, sóng xung kích 

để giảm đau, giãn cơ, chống viêm và giảm xơ dính. 

- Điện phân dẫn thuốc để giảm đau, chống viêm ( Novocain, Salicilat, 

Corticoid,...) 

- Điện xung để giảm đau. 

- Xoa bóp vùng. 

2.2. Vận động trị liệu 

- Kéo giãn và di động khớp nhằm làm tăng tầm vận động khớp. 

- Tập chủ động với các dụng cụ: các bài tập với gậy, dây, thang tường,... nhằm 

tăng tầm vận động khớp và tập mạnh các nhóm cơ vùng vai. 

- Bài tập Codman đong đưa khớp vai: bài tập này giúp bệnh nhân giảm đau vai 

rất tốt, đồng thời làm cải thiện tình trạng giới hạn tầm vận động khớp vai. 

2.3. Hoạt động trị liệu 

- Hướng dẫn bệnh nhân thực hiện các hoạt động sinh hoạt hằng ngày có sử dụng 

tay như mặc áo quần, tắm rửa, chải tóc,… 

3. Tiêu chuẩn ra viện 

- Tầm vận động khớp vai giải phẫu bình thường : gập 180˚, duỗi 45˚, dạng 180˚, 

khép 45˚, xoay ngoài 90˚, xoay trong 70˚ 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Teo yếu cơ 



 
 

 
 

- Hạn chế các hoạt động chức năng ở tay gây hạn chế trong sinh hoạt cá nhân 

(tắm rửa, mặc quần áo, ăn uống), gia đình (mua sắm, nấu ăn, lau dọn) và hoạt động 

trong lao động và vui chơi giải trí. 

- Trầm cảm, stress. 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Phòng té ngã, gãy xương, trật khớp vai 

- Phục hồi chức năng sau chấn thương khuỷu tay sớm và đúng, tránh biến chứng 

cứng khớp khuỷu 

- Điều trị tốt các nguyên nhân nội khoa có thể gây cứng khớp 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

- Khớp vai đau, tầm vận động hạn chế 

VIII. THEO DÕI VÀ TÁI KHÁM 

- Có chế độ sinh hoạt vận động hợp lý. Trong giai đoạn đau vai cấp tính cần phải 

để cho vai được nghỉ ngơi. Tránh lao động nặng và các động tác đưa tay lên quá đầu 

lặp đi lặp lại.  

- Tăng cường dinh dưỡng, nâng cao sức đề kháng của cơ thể.  

- Cần tái khám định kỳ để theo dõi và điều chỉnh chương trình tập vận động tại 

nhà cho phù hợp với từng giai đoạn của bệnh 
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ĐAU THẮT LƯNG[1] 

 

(M545: Đau cột sống thắt lưng) 

(M549: Đau lưng không đặc hiệu) 

I. KHÁI NIỆM 

Đau thắt lưng là hội chứng đau khu trú trong khoảng từ ngang mức đốt sống L1 

đến nếp lằn mông. Đây là một tình trạng bệnh lý thường gặp nhất trong thực hành 

lâm sàng, ước tính khoảng 80% người trưởng thành có đau thắt lưng. 50% bệnh nhân 

có thể khỏi đau trong vòng 2 tuần, nhưng có thể tái phát nhiều lần sau đó và từ 10 - 

30% trong những người này chuyển thành đau thắt lưng mạn tính. 

II. NGUYÊN NHÂN 

1. Nguyên nhân cơ học: 

Nguyên nhân cơ học (chiếm tới 90-95%) hay gặp nhất ở lứa tuổi dưới 45 và 

đứng thứ ba ở lứa tuổi muộn hơn. Đau thắt lưng do nhóm nguyên nhân này thường 

diễn biến lành tính. 

 Bao gồm các nguyên nhân tương ứng với các bệnh lý cơ giới, có thể ảnh hưởng 

tới cơ, đĩa đệm, các khớp liên mấu như căng dãn cơ, dây chằng cạnh cột sống quá 

mức, thoái hóa đĩa đệm cột sống, thoát vị đĩa đệm cột sống, loãng xương nguyên phát, 

trượt thân đốt sống, hẹp ống sống, các dị dạng thân đốt sống (cùng hóa thắt lưng 5, 

thắt lưng hóa cùng 1, cong vẹo cột sống), …  

2. Đau thắt lưng triệu chứng 

- Đau vùng thắt lưng triệu chứng gợi ý một bệnh trầm trọng hơn hoặc bệnh lý 

toàn thân: Bệnh loãng xương, loạn sản, rối loạn chuyển hoá (bệnh Paget, bệnh to đầu 

chi…), bệnh khớp mạn tính (viêm cột sống dính khớp, viêm khớp dạng thấp), tổn 

thương tại cột sống do chấn thương, nguyên nhân nhiễm khuẩn (lao cột sống hoặc 

nhiễm vi khuẩn không do lao), do u hoặc ung thư (ung thư cột sống, u tủy, bệnh 

Kahler…). 



 
 

 
 

- Đau thắt lưng phóng chiếu do các bệnh lý nội tạng khác như sỏi thận, loét hành 

tá tràng, bệnh lý động mạch chủ bụng, viêm nhiễm phụ khoa, u xơ tiền liệt… 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

- Đặc điểm của đau: hoàn cảnh xuất hiện và diễn biến của đau (đau từ từ hay đột 

ngột), vị trí đau, hướng lan , tính chất đau (đau dữ dội, đau như điện giật hoặc cảm 

giác đau nhức buốt, đau âm ỉ… ), các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ đau ( động tác 

cúi, nghiêng, ho hắt hơi hoặc giảm đau khi nghỉ, tư thế làm giảm triệu chứng đau ), 

các triệu chứng phối hợp khác ( triệu chứng toàn thân, mệt mỏi gầy sút cân, cảm giác 

tê bì, hoặc mất cảm giác, rối loạn cơ tròn, liệt vận động…) 

- Mất đường cong sinh lý cột sống thắt lưng, tư thế chống đau 

- Cơ cạnh sống co cứng, ấn đau 

- Có thể có dấu hiệu chèn ép rễ thần kinh: Dấu hiệu Lasègue và hệ thống điểm 

đau Wallex, dấu hiệu giật dây chuông (ấn vào khoảng liên gai L4-L5 hoặc L5-S1, 

bệnh nhân đau dọc theo đường đi của thần kinh tọa vùng rễ chi phối) 

- Rối loạn phản xạ gân xương và lượng giá cơ lực của các nhóm cơ mông và hai 

chân.  

- Khám cảm giác để định khu các rễ thần kinh bị tổn thương. Khám cảm giác 

vùng xương cùng, vùng quanh hậu môn và trương lực cơ thắt hậu môn để phát hiện 

hội chứng đuôi ngựa. 

- Tầm vận động cột sống thắt lưng hạn chế gập duỗi nghiêng xoay. 

1.2. Cận lâm sàng 

- Chụp X quang quy ước cột sống- thắt lưng ở tư thế thẳng nghiêng, chếch: 

+ Hình ảnh thoái hóa cột sống: hẹp các khe liên đốt, đặc xương ở mâm đốt sống, 

các gai xương ở thân đốt sống, đôi khi có trượt thân đốt sống 

+ Hình ảnh loãng xương: đốt sống tăng thấu quang hoặc có lún xẹp 

+ Cơ thể có các hình ảnh tổn thương thân đốt sống trong một số trường hợp đau 

thắt lưng triệu chứng (ổ khuyết xương, vỡ thân đốt sống, …) 



 
 

 
 

+ Phát hiện được các biến dạng gù vẹo, thoái hóa, loãng xương, gãy cột sống, 

các dị dạng bẩm sinh của cột sống…có thể giúp chẩn đoán xác định một số bệnh đau 

thắt lưng do nguyên nhân cơ học. 

- Chụp cắt lớp vi tính trong trường hợp nghi ngờ, phân biệt tổn thương do khối 

u ở cột sống, khung chậu hoặc vùng sau phúc mạc. 

- Chụp cộng hưởng từ có giá trị trong chẩn đoán thoát vị đĩa đệm, các khối u 

trong tủy, viêm màng nhện và sự thâm nhiễm, phá hủy của đốt sống chèn ép các rễ 

thần kinh, sự biến đổi của các dây chằng. 

- Siêu âm hố chậu và ổ bụng: có thể giúp tìm nguyên nhân đau thắt lưng phóng 

chiếu do các bệnh lý nội tạng khác như sỏi thận, viêm nhiễm phụ khoa, u xơ tiền liệt 

tuyến… 

- Đo mật độ xương: chẩn đoán loãng xương 

- Các xét nghiệm máu khác như công thức máu, máu lắng, sinh hóa máu, chất 

chỉ điểm u… có giá trị giúp chẩn đoán nguyên nhân đau thắt lưng do viêm nhiễm, 

ung thư, rối loạn chuyển hóa hoặc các bệnh toàn thân khác. 

2. Chẩn đoán nguyên nhân 

Các nguyên nhân gây đau vùng thắt lưng rất đa dạng, thường được chia thành 

hai nhóm chính: do nguyên nhân cơ học (mechanical low back pain) hoặc là triệu 

chứng của một bệnh toàn thể. 

2.1. Đau vùng thắt lưng do nguyên nhân cơ học 

Nguyên nhân cơ học (chiếm tới 90-95%) hay gặp nhất ở lứa tuổi dưới 45 và 

đứng thứ ba ở lứa tuổi muộn hơn, bao gồm các nguyên nhân tương ứng với các bệnh 

lý cơ giới, có thể ảnh hưởng tới cơ, đĩa đệm, các khớp liên mấu như căng dãn cơ, dây 

chằng cạnh cột sống quá mức, thoái hóa đĩa đệm cột sống, thoát vị đĩa đệm cột sống, 

loãng xương, trượt thân đốt sống, các dị dạng thân đốt sống ( cùng hóa thắt lưng 5, 

thắt lưng hóa cùng 1 ) cong vẹo cột sống…Đau thắt lưng do nhóm nguyên nhân này 

thường diễn biến lành tính. 

* Đau thắt lưng do căng dãn dây chằng quá mức 



 
 

 
 

- Đau xuất hiện đột ngột sau vận động quá mức như bê vác vật nặng, chơi thể 

thao, sau hoạt động sai tư thế (ngồi lâu, cúi lâu hoặc rung xóc quá mức…), sau cử 

động đột ngột hoặc ngã chấn thương. Đau có thể lan toả toàn bộ cột sống thắt lưng 

hoặc một bên, có thể đau lan về mào chậu hoặc xuống phía dưới xương cùng, hoặc 

về phía mông. Cảm giác đau nhức buốt hoặc đau chói, có trường hợp đau dữ dội, hạn 

chế vận động hoàn toàn CSTL. Đau thường kèm theo co cứng khối cơ cạnh sống, tư 

thế cột sống lệch vẹo mất đường cong sinh lý. Các vận động cúi, ngửa, nghiêng hoặc 

xoay thân đều làm tăng đau, bệnh nhân thường có tư thế chống đau. 

- Không có dấu hiệu chèn ép rễ  

- Dây thần kinh hoặc chèn ép tủy. 

- Cơ tròn bình thường 

- Các xét nghiệm sinh học thường trong giới hạn bình thường  

- XQ thường quy: đa số có hình ảnh bình thường hoặc các dấu hiệu của thoái 

hóa. 

- Có thể giảm đau tốt với thuốc giảm đau thông thường, các kỹ thuật vật lý trị 

liệu và chế độ nghỉ ngơi, thư dãn, hạn chế vận động trong giai đoạn cấp. 

* Thoái hóa cột sống thắt lưng 

- Thường gặp ở lứa tuổi trung niên và người già, đau có tính chất cơ học, có dấu 

hiệu cứng khớp buổi sáng. Không có các biểu hiện triệu chứng toàn thân.  

- XQuang có hình ảnh đặc xương dưới sụn, gai xương thân đốt sống, cầu xương, 

hẹp khe khớp  

* Đau thắt lưng do thoát vị đĩa đệm: 

- Bệnh nhân đau CSTL cấp tính hoặc trên nền đau mạn tính kéo dài nhiều tháng, 

năm, bệnh nhân có đợt đau cấp xuất hiện sau gắng sức, nhấc một vật nặng, tư thế 

xoắn vặn đột ngột… 

- Có hội chứng chèn ép: đau tăng khi gắng sức, vận động do các động tác này 

làm gia tăng sự chèn ép của đĩa đệm bởi sự co cơ và áp lực trong màng cứng. 

- Có dấu hiệu kích thích rễ thần kinh: đau lan xuống mặt sau đùi và cẳng chân 

theo vùng phân bố cảm giác của các rễ thần kinh, đau tăng khi thay đổi tư thế, khi ho, 



 
 

 
 

hắt hơi hoặc rặn khi đại tiện. Các dấu hiệu thần kinh đặc biệt có lien quan đến vị trí 

tương ứng với mức đĩa đệm bị thoát vị. 

- XQuang thường quy có thể có hình ảnh hẹp khe đĩa đệm, trượt đốt sống… 

- Chẩn đoán chính xác bằng chụp CT hoặc MRI cột sống thắt lưng 

* Đau thần kinh tọa 

- Ngoài đặc điểm đau CSTL như trên, bệnh nhân có đau lan xuống chân. Vị trí 

đau: nếu tổn thương rễ L5, thường đau lan xuống mông, về phía sau ngoài đùi, phần 

trước ngoài cẳng chân, vượt qua trước mắt cá ngoài rồi tới mu chân, tận hết ở ngón 

chân cái. Trường hợp tổn thương rễ S1, đau lan xuống mặt sau của đùi, mặt sau cẳng 

chân, lan về phía gân Achille, tới mắt cá ngoài, tận hết ở gan chân hoặc bờ ngoài gan 

chân, phía các ngón chân út. Đau có tính chất cơ học. 

- Các nghiệm pháp làm căng dây thần kinh tọa hoặc làm tăng áp lực dịch não 

tủy dương tính như: nghiệm pháp Lasègue, nghiệm pháp Bonnet, nghiệm pháp Néri, 

dấu hiệu bấm chuông, hệ thống điểm đau Wallex (+) 

- Có thể có rối loạn cảm giác kèm theo như dị cảm, tê bì, kiến bò, kim châm … 

dọc theo mặt ngoài cẳng chân và bờ ngoài bàn chân phía ngón út (theo rễ L5) hoặc 

mặt sau bàn chân xuống tới gót chân (theo rễ S1) 

- Phản xạ gân xương và cơ lực: Phản xạ gân gót bình thường, không đi được 

bằng gót, teo nhóm cơ cẳng chân trước ngoài, các cơ mu chân (tổn thương rễ L5). 

Trường hợp tổn thương rễ S1: Phản xạ gót giảm hoặc mất, không đi đượcbằng mũi 

chân, teo cơ bắp chân, gan bàn chân. 

- Không có rối loạn cơ tròn. 

Trong trường hợp có rối loạn cơ tròn kèm theo, chẩn đoán hội chứng đuôi nhựa 

* Đau thắt lưng do viêm cột sống dính khớp: 

Đau vùng cột sống thắt lưng tăng về đêm và sáng sớm, có dấu hiệu cứng khớp, 

viêm khớp cùng chậu hai bên, có thể kèm theo sưng, đau các khớp chi dưới. Giai 

đoạn muộn hạn chế cử động cột sống thắt lưng, teo khối cơ chung thắt lưng, giảm độ 

dẫn lồng ngực. XQuang có hình ảnh viêm khớp vùng chậu, hình ảnh cầu xương giữa 



 
 

 
 

các thân đốt sống, hoặc cột sống hình "cây tre", hình "đường ray" (Xem thêm bài 

PHCN viêm cột sống dính khớp). 

* Đau thắt lưng do trượt cột sống 

Nguyên nhân có thể là bệnh lý bẩm sinh gây dị tật khuyết xương, hở eo các đốt 

sống thắt lưng, hoặc chấn thương (cấp tính và mạn tính ) gây nên biến dạng trượt đốt 

sống. Biểu hiện lâm sàng tình trạng mất vững cột sống hoặc chèn ép rễ thần kinh. 

Thường gặp trượt L4 hoặc L5. Bệnh nhân đau CSTL âm ỉ, đau tăng khi phải chịu 

trọng lực, có biến đổi tư thế và dáng đi, cột sống biến dạng quá ưỡn (lõm) 

Chẩn đoán xác định khi chụp XQuang các tư thế nghiêng và chếch ¾, chụp CT 

hoặc MRI. 

* Đau thắt lưng do hẹp ống sống 

Hẹp ống sống có thể do nguyên nhân bẩm sinh hoặc mắc phải, do các biến dạng 

của xương (thân, cung đốt sống ) hoặc phần mềm ( đĩa đệm, dây chằng. biểu hiện lâm 

sàng đau thắt lưng hoặc thần kinh tọa nhiều năm, ít đáp ứng với các điều trị thuốc 

giảm đau hoặc đau kéo dài tăng dần. Có thể có dấu hiêu “khập khiễng cách hồi rễ 

thần kinh” (bệnh nhân đau thắt lưng và đau các rễ thần kinh tang khi đi lại, buộc phải 

nghỉ 1 lúc mới đi tiếp được) 

Chẩn đoán xác định bằng chụp MRI 

3.2. Đau thắt lưng triệu chứng 

- Đau vùng thắt lưng triệu chứng gợi ý một bệnh trầm trọng hơn hoặc bệnh lý 

toàn thân: Bệnh loãng xương, loạn sản, rối loạn chuyển hoá (bệnh Paget, bệnh to đầu 

chi…), bệnh khớp mạn tính (viêm cột sống dính khớp, viêm khớp dạng thấp), chấn 

thương cột sống, nguyên nhân nhiễm khuẩn (lao cột sống hoặc nhiễm vi khuẩn không 

do lao), do u hoặc ung thư (ung thư cột sống, u tủy, bệnh Kahler…), đau thắt lưng 

phóng chiếu do các bệnh lý nội tạng khác như sỏi thận, loét hành tá tràng, bệnh lý 

động mạch chủ bụng, viêm nhiễm phụ khoa, u xơ tiền liệt… 

- Thường đau kiểu viêm, đau cả khi không vận động. Đồng thời có biểu hiện các 

triệu chứng của bệnh là nguyên nhân gây đau như sốt, có dấu hiệu nhiễm trùng nếu 

là do nguyên nhân nhiễm khuẩn. Gầy sút cân, đau ngày càng tăng, không đáp ứng với 



 
 

 
 

các thuốc giảm đau thông thường gặp trong ung thư. Tiểu buốt, dắt, có máu trong 

nước tiểu gặp trong bệnh lý sỏi tiết niệu…  

- Có bất thường về xét nghiệm máu hoặc cận lâm sàng khác.  

- Trong trường hợp có các dấu hiệu của một bệnh lý toàn thân khác, cần phải 

gửi bệnh nhân đến các cơ sở chuyên khoa để tiến hành các xét nghiệm, thăm dò chức 

năng hoặc chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu để phát hiện tìm nguyên nhân và chẩn đoán 

xác định bệnh. 

III. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

- Điều trị theo nguyên nhân gây bệnh. 

- Kết hợp điều trị theo “đa phương thức” giữa các biện pháp dùng thuốc và 

không dùng thuốc với mục tiêu giảm đau, duy trì chức năng cột sống, phòng ngừa 

đau tái phát hoặc các biến dạng cột sống hoặc tiến triển bệnh nặng hơn và nâng cao 

chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. 

- Các can thiệp phẫu thuật chỉ đặt ra khi thực sự cần thiết và phương pháp bảo 

tồn không có hiệu quả. 

2. Điều trị phục hồi chức năng[2,3,4] 

Trong trường hợp đau thắt lưng do nguyên nhân cơ học, tùy các nguyên nhân 

gây bệnh khác nhau, có thể áp dụng các kỹ thuật sau: 

- Trong giai đoạn cấp nằm nghỉ tại giường ở tư thế thoải mái nhất, có thể nằm 

nghiêng hoặc nằm ngửa với khớp háng gấp 45° và một chiếc gối đặt dưới đầu gối làm 

thư giãn các cơ vùng thắt lưng và cơ ụ ngồi. 

- Các kỹ thuật vật lý trị liệu như hồng ngoại, quấn nóng paraffin, điện xung giảm 

đau, siêu âm, sóng ngắn, sóng xung kích[5] có tác dụng giảm đau, dãn cơ, gia tăng 

tuần hoàn nuôi dưỡng, tăng cường chuyển hóa phục hồi các mô tổn thương. Có thể 

áp dụng trong giai đoạn đau thắt lưng cấp và bán cấp. Điều trị ngày 1-2 lần, mỗi lần 

từ 10-20 phút. 



 
 

 
 

- Các kỹ thuật xoa bóp, di động mô mềm vùng thắt lưng và chân bị bệnh. Qua 

cơ chế phản xạ và cơ học, có tác dụng tăng tuần hoàn, chuyển hoá dinh dưỡng và bài 

tiết, điều hoà quá trình bệnh lý, thư giãn cơ, khớp sâu, giảm đau.  

- Kéo dãn cột sống: Kéo dãn cột sống có thể thực hiện bằng tay trong giai đoạn 

cấp hoặc bằng máy kéo dãn trong giai đoạn bán cấp và mãn tính, áp dụng 1-2 

lần/ngày, mỗi lần 15-20 phút. Chỉ định trong các trường hợp thoái hóa cột sống, thoát 

vị đĩa đệm, có tác dụng làm giảm áp lực nội khớp đồng thời làm căng hệ thống dây 

chằng quanh khớp đặc biệt là dây chằng dọc sau, giảm đè ép lên rễ thần kinh hoặc 

đĩa đệm. 

- Thuỷ tri liệu: thông qua tác dụng của nhiệt, tác dụng đè ép hoặc nâng đỡ của 

nước, có thể kết hợp với bồn xoáy, tạo sự thư dãn, điều trị các rối loạn do bệnh gây 

ra và đồng thời giúp cho bệnh nhân dễ dàng thực hiện các bài tập vận động mà bình 

thường không thể làm được. 

- Áo, nẹp trợ giúp: giúp giảm đau và hỗ trợ chịu lực cho vùng CSTL. Sử dụng 

trong giai đoạn cấp và bán cấp, hoặc sử dụng lâu dài cho bệnh nhân bị trượt đốt sống, 

nghề nghiệp đặc thù ngồi lâu hoặc thường xuyên mang vác nặng.  

- Các bài tập vận động: mục đích để tăng cường sức mạnh cơ vùng bụng và thắt 

lưng, điều hợp vận động giữa các nhóm cơ vùng thắt lưng, vùng đùi và vùng bụng, 

giảm tải trọng cho cột sống, tạo sự mềm dẻo, ổn định thân người khi di chuyển, giúp 

bảo vệ lưng khỏi bị chấn thương và bị kéo dãn. Chỉ định trong giai đoạn bán cấp hoặc 

mạn tính các bài tập McKenzie hoặc Williams.  

- Tập luyện dáng đi đúng và chỉnh sửa tư thế, động tác sai: các tư thế làm việc 

gò bó làm mất cân bằng cột sống như quá ưỡn cột sống thắt lưng, quá vặn, quá 

nghiêng… đều cần được điều chỉnh nhằm tránh tái phát đau cột sống thắt lưng , tránh 

các vận động bất thường, đột ngột, các động tác thể thao hoặc vận động quá mức. 

Hạn chế mang vác vật nặng hoặc nếu phải mang vác nặng cần giữ tư thế lưng thẳng 

và khung chậu nghiêng ra sau.  



 
 

 
 

- Hoạt động trị liệu kết hợp với chương trình tập luyện vận động tăng tiến dần 

dần giúp nâng cao sức khỏe, tránh hiện tượng gây biến đổi cấu trúc, biến dạng hệ cơ 

xương khớp sau này. 

- Giáo dục tư vấn cho bệnh nhân cách phòng tránh đau tái phát cũng như giúp 

bảo vệ cột sống tốt hơn. Duy trì lối sống tích cực, năng động, các hoạt động thể lực 

hợp lý như bơi lội, đi bộ, đạp xe, song không nên tập luyện quá sức, nên tăng dần, 

thích nghi ới tình trạng đau cột sống thắt lưng. Giảm cân nếu thừa cân. Cần hướng 

nghiệp tuỳ theo mức độ tổn thương cột sống thắt lưng hoặc, cần hướng dẫn các biện 

pháp thích nghi với nghề nghiệp. 

3. Điều trị nội khoa 

Trong điều trị đau thắt lưng do nguyên nhân cơ học, thường kết hợp ba nhóm 

thuốc chống viêm không steroid, thuốc giảm đau, và thuốc giãn cơ. - Thuốc chống 

viêm không steroid: dung đường tiêm khi đau cấp và đau nhiều, đường uống khi đau 

ít hoặc giai đoạn bán cấo 

Diclofenac (Voltarene) 50 mg; ngày 2 viên, chia 2 lần (lúc no) 

Piroxicam (Feldene), Ticotil 20 mg: 1 viên/ngày 

Meloxicam (Mobic) 7,5 mg: 1-2 viên/ ngày 

Celecoixib (celebrex) 200mg: 1 viên/ngày 

- Thuốc giảm đau bậc một: 

Paracetamol 500mg: 4-6 viên/ngày, chia 2-3 lần. 

Nếu đau nhiều có thể dùng thuốc giảm đau bậc hai: Efferalgan Codein, Ultracet: 2-4 

viên/ngày, chia 2-4 lần. 

- Thuốc giãn cơ: Tolperisone (Mydocalm) 150 mg hoặc Eperisone (Myonal) 50 mg: 

2-3 viên/ngày, chia 2-3 lần 

- Trong một số trường hợp đau thắt lưng mạn tính hoặc đau thần kinh tọa kèm, ngoài 

cơ chế đau tiếp nhận (nociceptive pain) còn có cơ chế đau thần kinh (neuropathic 

pain) có thể kết hợp dùng thuốc giảm đau thần kinh nhóm Gabapenthin (Neurontin ) 

300 - 2700mg /ngày hoặc Pregabalin ( Lyrica ): 75- 600 mg/ngày. 

4. Các điều trị khác 



 
 

 
 

- Can thiệp thay đổi nhận thức – hành vi: giúp bệnh nhân đối mặt và kiểm soát 

tốt hơn tình trạng đau mạn tính của mình. 

- Tâm lý trị liệu: khi bệnh nhân có các rối loạn lo âu, căng thẳng, trầm cảm do 

tình trạng đau mạn tính gây ra. 

- Can thiệp thủ thuật tại chỗ: phong bế cạnh cột sống thắt lưng, phong bế rễ thần 

kinh ở khu vực lỗ ghép, tiêm ngoài màng cứng, phong bế hốc xương cùng. Chỉ định 

khi có dấu hiệu kích thích hoặc chèn ép rế thần kinh.  

- Can thiệp phẫu thuật: chỉ định khi điều trị bảo tồn không có hiệu quả hoặc để 

điều trị nguyên nhân gây bệnh như chấn thương, chỉnh hình cột sống, u tủy, thoát vị 

đĩa đệm nặng… 

5. Tiêu chuẩn ra viện 

- Đau vùng cột sống thắt lưng giảm, VAS ≤ 3 điểm 

- Cơ vùng cột sống thắt lưng hết co cứng 

- Tầm vận động cột sống thắt lưng không hạn chế 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Teo yếu khối cơ lưng, gây ảnh hưởng dáng đi và các cơ xương khớp chịu trọng 

lực. Gián tiếp gây nên thoái hóa khớp cột sống, khớp háng, khớp gối, khớp cổ chân 

sớm, thoát vị đĩa đệm cột sống,… 

- Hạn chế trong sinh hoạt hàng ngày, lao động và vui chơi giải trí 

- Giảm chất lượng cuộc sống, mất ngủ, trầm cảm, stress. 

- Các tiến triển và biến chứng của nguyên nhân đau thắt lưng triệu chứng 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Tập thể dục thể thao phù hợp tình trạng sức khỏe: tập bơi, yoga, dưỡng sinh,… 

- Tránh sai tư thế 

- Điều trị và phục hồi chức năng đau thắt lưng sớm 

- Tìm và điều trị các nguyên nhân gây đau thắt lưng triệu chứng 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

- Đau và hạn chế tầm vận động cột sống thắt lưng 

VIII. THEO DÕI VÀ TÁI KHÁM 



 
 

 
 

Đau thắt lưng có thể trở thành mạn tính, cần có kế hoạch theo dõi và tái khám 

định kỳ hàng tháng hoặc 3 tháng để kịp thời phát hiện các biến dạng hoặc các triệu 

chứng bệnh nặng thêm cũng như thay đổi phương pháp điều trị thích hợp. 
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HỘI CHỨNG CỔ VAI TAY[1] 

 

 

(M531: Hội chứng cánh tay cổ) 

(M542: Đau vùng cổ gáy) 

I. KHÁI NIỆM 

Hội chứng cổ vai tay là một khái niệm xuất phát bởi đau từ cột sống cổ lan xuống 

vai và lan tới một hoặc hai tay.  

II. NGUYÊN NHÂN 

- Phần lớn các trường hợp là do chèn ép rễ thần kinh tủy sống ngay trong lỗ tiếp 

hợp hoặc ngoài lỗ tiếp hợp trong bệnh lý thoái hóa cột sống cổ, thoát vị đĩa đệm cột 

sống cổ 

- Chấn thương cột sống cổ 

- Cơ vùng cổ gáy co cứng gây chèn ép thần kinh  

- U vùng cột sống cổ,... 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng 

- Đau kiểu rễ cổ: 

+ Khởi phát: Thường cấp tính, có thể liên quan đến chấn thương. 

+ Vị trí đau: Thường xuất phát từ cổ gáy, lan xuống vùng liên bả cột sống xuống 

vai, cánh tay và các ngón tay. Đau gây hạn chế các động tác vận động của cổ 

+ Tính chất đau: Thường đau sâu trong cơ xương, cảm giác nhức nhối khó chịu, 

+ Đau thường chiếm ưu thế ở gốc chi, kèm cảm giác tê bì và dị cảm ở đầu chi. 

Đau tăng khi vận động, ho, hắt hơi. Đau thường giảm khi điều trị bằng thuốc giảm 

đau, điều này khác với đau do căn nguyên chèn ép khác. 

- Rối loạn cảm giác kiểu rễ: 

+ Thường đi kèm với triệu chứng đau, BN có cảm giác tê bì hoặc kiến bò ở 



 
 

 
 

khoanh da của rễ bị chèn ép.  

- Rối loạn vận động: Yếu một số cơ chi trên, hiếm khi bị liệt hoàn toàn. Tổn 

thương C5 (yếu dạng vai), tổn thương C6 (yếu gấp khuỷu), tổn thương C7 (yếu duỗi 

khuỷu), tổn thương C8 (yếu gấp và dạng khép các ngón tay). 

- Rối loạn phản xạ: Rối loạn phản xạ gân xương là bằng chứng khách quan của 

chèn ép rễ thần kinh. Khi khám có thể thấy giảm hoặc mất phản xạ gân cơ nhị đầu 

trong tổn thương rễ C5, phản xạ trâm quay trong tổn thương rễ C6,phản xạ gân cơ 

tam đầu trong tổn thương rễ C7. 

1.2. Cận lâm sàng 

- Chụp X quang cột sống cổ 4 tư thế: chụp thẳng, chụp nghiêng, chụp chếch 3/4 

phải, trái. 

- Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ 

- Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

Hội chứng cơ thang trước: chèn ép cánh tay và động mạch dưới đòn hoặc sườn 

cổ 

Hội chứng ống cổ tay : phần ngoại vi của thần kinh giữa bị chèn ép bởi dây 

chằng ngang cổ tay 

Các bệnh thực thể của khớp vai, viêm quanh khớp vai 

3. Chẩn đoán nguyên nhân 

Thoái hóa cột sống cổ  

Biểu hiện đau rễ thần kinh tiến triển âm thầm, dai dẳng, xu hướng nặng dẫn 

Chụp X Quang cột sống cổ sẽ thấy hình ảnh các gai xương, cầu xương, hẹp khe 

liên đốt, hẹp các lỗ tiếp hợp 

Trên phim chụp cắt lớp vi tính hoặc chụp cộng hưởng từ sẽ thấy hình ảnh hẹp 

ống sống phối hợp thoát vị đĩa đệm một hoặc nhiều tầng, quá phát xương gây hẹp lỗ 

tiếp hợp, chèn ép rễ thần kinh, chèn ép tủy 

Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ gây chèn ép rễ thần kinh đơn thuần 

Trường hợp này không có triêu chứng tủy, thường thoát vị sau bên, lâm sàng 



 
 

 
 

thường là đau một bên, đau rễ đột ngột, thường là sau một gắng sức 

Chụp X Quang cột sống cổ thấy hình ảnh thoái hóa, có thế thấy hẹp khe liên đốt 

Trên phim chụp cắt lớp vi tính hoặc chụp cộng hưởng từ cột sống cổ sẽ thấy 

hình ảnh chèn ép do thoát vị đĩa đệm 

IV. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG  

1. Hướng điều trị  

- Nằm nghỉ ngơi tại giường trong giai đoạn cấp tính, đau nhiều  

 - Tránh tư thế gây chèn ép thêm: tránh ngửa, nghiêng hoặc xoay đầu quá mức 

sang bên tổn thương. Nằm có kê gối vùng gáy trong trường hợp mất ưỡn sinh lý cột 

sống cổ. 

- Kết hợp thuốc giảm đau và các phương thức vật lý trị liệu, phục hồi chức năng 

2. Điều trị phục hồi chức năng[2,3] 

- Nhiệt trị liệu: Chiếu đèn hồng ngoại, đắp Parafin, tắm nước nóng 

- Siêu âm trị liệu, sóng ngắn.  

- Điện trị liệu: Điện phân dẫn thuốc, các dòng điện xung, dòng giao thoa, sóng 

xung kích[4] 

- Xoa bóp trị liệu. 

- Kéo giãn cột sống cổ bằng bàn kéo 

- Thuỷ trị liệu: Tập vận động trong nước, tập bơi. 

- Vận động trị liệu: Có tác dụng giảm đau, phục hồi tầm vận động của cột sống, 

tăng sức mạnh cơ 

+ Các bài tập thụ động theo tầm vận động cột sống cổ 

+ Các bài tập có kháng trở làm tăng sức mạnh cơ vùng cột sống cổ 

- Hướng dẫn, tư vấn cho bệnh nhân giữ tư thế đúng trong lao động và sinh hoạt 

hàng ngày. 

3. Tiêu chuẩn ra viện 

- Đau vùng cổ gáy lan xuống vai tay giảm, VAS ≤ 3 điểm 

- Cơ vùng cổ gáy hết co cứng 

- Dấu hiệu tổn thương rễ thần kinh giảm 



 
 

 
 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Teo yếu cơ 

- Hạn chế các hoạt động chức năng ở tay gây hạn chế trong sinh hoạt cá nhân 

(tắm rửa, mặc quần áo, ăn uống), gia đình (mua sắm, nấu ăn, lau dọn) và hoạt động 

trong lao động và vui chơi giải trí. 

- Mất ngủ, trầm cảm, stress. 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Tập thể dục thể thao phù hợp sức khỏe: bơi, yoga, dưỡng sinh,… 

- Tránh sai tư thế 

- Điều trị thuốc và phục hồi chức năng sớm và triệt để 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

Bệnh nhân nhập viện khi có 1 trong các triệu chứng lâm sàng sau: 

- Đau kiểu rễ cổ: 

+ Đau thường cấp tính, có thể liên quan đến chấn thương. Đau từ cổ gáy, lan 

xuống vùng liên bả cột sống xuống vai, cánh tay và các ngón tay 

+ Tính chất đau: Thường đau sâu trong cơ xương, cảm giác nhức nhối  

- Rối loạn cảm giác kiểu rễ: 

+ BN có cảm giác tê bì hoặc kiến bò ở khoanh da của rễ bị chèn ép.  

+ Rối loạn vận động: Yếu một số cơ chi trên, hiếm khi bị liệt hoàn toàn.  

+ Rối loạn phản xạ 

- Cơ vùng cổ gáy co cứng 

- Tầm vận động  cột sống cổ hạn chế gập duỗi nghiêng xoay 

- Cận lâm sàng 

- Chụp XQ hình ảnh: thoái hóa cột sống cổ, hẹp lỗ tiếp hợp 

- Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ: Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ 

VIII. THEO DÕI VÀ TÁI KHÁM 

Bệnh nhân cần được theo dõi tình trạng đau 

Hẹn tái khám khi bệnh nhân đau lại hoặc đau tăng lên 
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LIỆT DÂY VII NGOẠI BIÊN[1] 

 

 

(G510: Liệt Bell) 

(G51: Bệnh dây thần kinh mặt) 

I. KHÁI NIỆM 

Liệt mặt ngoại biên là hội chứng tổn thương dây thần kinh số VII gây nên tình 

trạng giảm hoặc mất vận động các cơ ở mặt (liệt toàn bộ nửa mặt).  

II. NGUYÊN NHÂN  

- Bị nhiễm lạnh, 

- Tai biến mạch máu vùng cầu não  

- Viêm đa rễ và dây thần kinh, viêm màng não, viêm dây thần kinh VII, viêm tai 

xương chũm, Zona hạch gối ... 

 - Sang chấn: vỡ nền sọ gây vỡ xương đá, tai biến phẫu thuật tai... 

 - Khối u: u góc cầu tiểu não, u dây thần kinh VIII, di căn ung thư…  

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định : dựa vào lâm sàng 

1.1. Lâm sàng 

- Tiền sử bị nhiễm lạnh, virus, chấn thương sọ não, viêm não, tai biến mạch não, 

sốt, viêm đa rễ và dây thần kinh… 

- Khi nghỉ ngơi: bộ mặt đờ đẫn, mất sự cân đối, mất đường nét tự nhiên. 

+ Trương lực cơ mặt bên liệt giảm dẫn đến nửa mặt bên liệt xuất hiện các triệu 

chứng như: mép bị sệ xuống, khe mắt bên liệt rộng hơn bên lành, lông mày hạ thấp 

xuống, mờ rãnh mũi má, nhân trung lệch sang bên lành. 

+ Nước bọt thường chảy ra ở mép bên liệt, thức ăn hay đọng lại ở má bên liệt.  

- Khi bệnh nhân làm động tác theo ý muốn, sự mất đối xứng hai bên càng rõ 

hơn.  

+ Khi nhìn ngước lên, nếp nhăn trán bên liệt mờ hoặc không có.  



 
 

 
 

+ Nhe răng cười, miệng méo và lệch sang bên lành.  

+ Dấu hiệu Charler-Bell: người bệnh nhắm mắt, mắt bên liệt nhắm không kín 

do liệt cơ khép vòng mi và nhãn cầu bị đưa lên trên và ra ngoài (khi đó giác mạc lẩn 

dưới mi trên, củng mạc trắng lộ rõ giữa hai khe mi)  

- Các triệu chứng khác  

+ Có thể tê mặt ở bên liệt  

+ Mất vị giác 2/3 trước lưỡi  

+ Khô mắt do không tiết nước mắt (có thể dẫn tới mù nếu để lâu) hoặc tăng tiết 

nước mắt làm chảy nước mắt giàn giụa nhất là trong hoặc ngay sau bữa ăn.  

1.2. Cận lâm sàng 

 Khi cần chẩn đoán nguyên nhân thì chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng phù 

hợp: chụp CTscanner, chụp cộng hưởng từ trong trường hợp liệt mặt do khối u, do 

bệnh lý mạch máu...  

2. Chẩn đoán nguyên nhân  

2.1. Liệt mặt nguyên phát (liệt mặt do lạnh hay liệt Bell)  

- Mạch nuôi của dây thần kinh bị co thắt dẫn đến thiếu máu cục bộ, phù và chèn 

dây thần kinh trong ống Fallope. Các trường hợp liệt tự phát thường tiến triển cấp 

tính có liên quan tới gió lùa, lạnh, hay xảy ra vào ban đêm.  

2.2. Liệt mặt thứ phát  

- Viêm đa rễ và dây thần kinh, viêm màng não, viêm dây thần kinh VII, viêm tai 

xương chũm, Zona hạch gối ... 

 - Sang chấn: vỡ nền sọ gây vỡ xương đá, tai biến phẫu thuật tai... 

 - Khối u: u góc cầu tiểu não, u dây thần kinh VIII, di căn ung thư…  

3. Chẩn đoán mức độ 

Theo thang điểm House – Brachmann: 

Mức độ 1: không có rối loạn chức năng cơ vùng mặt 

Mức độ 2: rối loạn chức năng nhẹ (yếu cơ nhẹ, mặt còn cân đối khi thư giãn cơ) 

Mức độ 3: rối loạn chức năng vừa (các hoạt động đồng vận cơ vùng mặt có thể 

thấy rõ nhưng không gây biến dạng mặt, cân đối khi thư giãn cơ) 



 
 

 
 

Mức độ 4: rối loạn chức năng nặng (mất cân đối mặt thấy rõ, các hoạt động đồng 

vận nghiêm trọng), mắt nhắm không kín, vận động trán giảm sút 

Mức độ 5: rối loạn chức năng trầm trọng (các cử động cơ vùng mặt hầu như 

không thể cảm nhận được) 

Mức độ 6: liệt hoàn toàn (không thể vận động cơ mặt) 

IV. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị  

- Điều trị càng sớm càng tốt, người bệnh mau khỏi  

- Tránh các kích thích mạnh, không bao giờ cố điều trị cho hết liệt mặt trong giai 

đoạn cấp của bệnh (vì sẽ làm trương lực cơ tăng gây co cứng)  

- Kết hợp điều trị, bảo vệ mắt bị hở  

2. Điều trị phục hồi chức năng[2] 

2.1. Phục hồi chức năng giai đoạn cấp tính (từ 3 ngày - 1 tuần)  

* Mục tiêu: 

- Giảm tâm lý lo lắng giúp người bệnh an tâm và hợp tác trong điều trị 

- Tăng tuần hoàn, phòng biến dạng mặt  

- Bảo vệ mắt, chống khô mắt và viêm giác mạc  

- Đảm bảo vệ sinh răng miệng.  

* Phương pháp và kỹ thuật phục hồi chức năng  

- Động viên, giải thích giúp người bệnh an tâm và hợp tác trong điều trị  

- Nhiệt nóng: hồng ngoại, parafin tăng tuần hoàn 

- Xoa bóp cử động nhẹ nhàng tránh kích thích mạnh, giảm nói cười…       

- Dùng bằng dính chữ Y cố định ở trán - môi trên và dưới để nâng cơ mặt khỏi 

sệ.  

- Người bệnh nên đeo kính râm, nhỏ mắt bằng nước muối sinh lý, dùng băng 

dính che mắt tạm thời để tránh bụi, dị vật gây tổn thương mắt.  

- Hướng dẫn vệ sinh răng miệng. 

 2.2. Phục hồi chức năng giai đoạn bán cấp và mạn tính (sau 1 tuần)  

* Mục tiêu  



 
 

 
 

Tăng cường trương lực cơ, phục hồi cơ mặt bị teo, điều trị co cứng cơ mặt, tăng 

cường tuần hoàn, tiếp tục phục hồi chức năng giao tiếp, giữ gìn vệ sinh răng miệng.  

*Phương pháp và kỹ thuật phục hồi chức năng.  

- Dùng nhiệt nóng: hồng ngoại, parafin tăng tuần hoàn, giảm co cứng cơ 

- Điện xung, điện phân tăng cường tuần hoàn, kích thích thần kinh cơ 

- Xoa bóp vùng, siêu âm3 làm mềm cơ bị co cứng, tăng cường tuần hoàn, kích 

thích thần kinh cơ   

- Tập các cơ mặt qua các bài tập từ chủ động trợ giúp đến đề kháng. Hướng dẫn 

người bệnh tự tập qua gương: nhắm mắt huýt sáo, thổi lửa, ngậm chặt miệng, mỉm 

cười, nhăn trán, phát âm những từ có âm môi: B, P, U, I, A…  

- Nên để người bệnh ở phòng riêng hoặc ở góc phòng có bình phong, ngăn cách 

với người bệnh khác để người bệnh khỏi ngượng ngùng, kém tập trung.  

- Hướng dẫn người bệnh giữ ấm mặt, bảo vệ mắt, tránh các cử động mạnh ở mắt.  

3. Các phương pháp điều trị khác  

3.1. Điều trị nội khoa  

- Điều trị theo nguyên nhân: Chống viêm corticoid, dùng thuốc kháng sinh khi 

có nhiễm khuẩn, thuốc điều trị virus…  

- Thuốc giãn mạch  

- Kích thích tăng dẫn truyền, dùng vitamin nhóm B liều cao.  

3.2. Điều trị ngoại khoa  

Phẫu thuật giải phóng dây thần kinh trong ống dây thần kinh mặt do viêm tai, 

phẫu thuật khối u…  

4. Tiêu chuẩn ra viện 

- Mặt cân đối khi thư giãn và cử động  

- Không rối loạn chức năng nuốt 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Tiến triển: Liệt mặt do lạnh thường tiến triển tốt, thường tự khỏi (70- 80% số 

trường hợp) sau 2-9 tuần. Trường hợp nặng có thể để lại di chứng.  

- Di chứng: nhiều mức độ nặng nhẹ tuỳ thuộc vào nguyên nhân  



 
 

 
 

+ Chỉ méo miệng nhẹ, đôi khi có thể có di chứng nặng chuyển sang co cứng nửa 

mặt. Bệnh nhân thường xuyên cứng nửa mặt, méo về bên liệt, mỗi khi làm động tác 

các cơ mặt có hiện tượng đồng động gây co thắt nửa mặt, giật cơ. Đây là một biến 

chứng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý, thẩm mỹ của người bệnh.  

+ Viêm giác mạc do mắt bên liệt không nhắm kín dẫn đến bụi, gió tạo sang chấn 

vào giác mạc mắt  

VI. PHÒNG BỆNH 

- Giữ ấm vùng đầu cổ 

- Phòng và điều trị các nguyên nhân liệt mặt thứ phát 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

Bệnh nhân nhập viện khi có 1 trong các triệu chứng lâm sàng sau: 

- Khi nghỉ ngơi: bộ mặt đờ đẫn, mất sự cân đối, mất đường nét tự nhiên. 

+ Mép bị sệ xuống, khe mắt bên liệt rộng hơn bên lành, lông mày hạ thấp xuống, 

mờ rãnh mũi má, nhân trung lệch sang bên lành. 

+ Nước bọt chảy ra ở mép bên liệt, thức ăn hay đọng lại ở má bên liệt.  

- Khi BN làm động tác theo ý muốn, sự mất đối xứng hai bên càng rõ hơn.  

+ Khi nhìn ngước lên, nếp nhăn trán bên liệt mờ hoặc không có.  

+ Nhe răng cười, miệng méo và lệch sang bên lành.  

+ Dấu hiệu Charler-Bell: (+)  

- Các triệu chứng khác:Có thể tê mặt ở bên liệt , mất vị giác 2/3 trước lưỡi 

VIII. THEO DÕI VÀ TÁI KHÁM  

- Cần thăm khám định kỳ cho đến khi hết triệu chứng để đánh giá kết quả điều 

trị, điều chỉnh phương pháp điều trị nếu cần và để phát hiện các biến chứng của liệt 

mặt. 

 - Liệt mặt ngoại biên do lạnh thường lành tính, tuy nhiên cần hướng dẫn bệnh 

nhân giữ ấm mặt, bảo vệ mắt, tránh các cử động mạnh ở mắt.  

- Liệt mặt do các nguyên nhân: khối u, mạch máu, viêm nhiễm cần kết hợp với 

các phương pháp điều trị đặc hiệu, tái khám theo chuyên khoa, phối hợp điều trị 

nguyên nhân, tiên lượng tuỳ thuộc nguyên nhân gây liệt mặt 
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LIỆT NỬA NGƯỜI[1] 

 

 

(G810: Liệt mềm nửa người) 

(G811: Liệt cứng nửa người) 

(G823: Liệt mềm tứ chi) 

(G824: Liệt cứng tứ chi) 

 (G831: Liệt một chi dưới) 

(G832: Liệt một chi trên) 

I. KHÁI NIỆM 

Liệt nửa người là liệt một tay và một chân cùng bên do tổn thương tế bào não 

II. NGUYÊN NHÂN 

1. Tai biến mạch máu não: Nhồi máu não, xuất huyết não 

2. Chấn thương sọ não 

3. U não 

4. Viêm não, màng não 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng:  

+ Liệt nửa người , có thể rối loạn cảm giác :có thể nhẹ, vừa và có xu hướng nặng 

dần lên , có thể liệt một chi 

+ Liêt vận động nửa người, có thể 2 bên 

Ngoài ra bệnh nhân có thể kèm 1 trong các triệu chứng sau 

+ Bệnh nhân tỉnh táo, đau đầu. Có thể lú lẫn, trí nhớ giảm. 

+ Rối loạn cảm giác 

+ Rối loạn ngôn ngữ 

+ Liệt dây thần kinh sọ 

+ Cơ tròn có thể rối loạn hoặc tự chủ. 



 
 

 
 

+ Bệnh nhân có thể rối loạn nuốt 

+ Hội chứng tiền đình: Chóng mặt, nôn, rung giật nhãn cầu. 

+ Hội chứng tiểu não: Loạng choạng, động tác sai tầm hướng, mất liên động tầm 

tay. 

1.2. Cận lâm sàng:  

- CT Scanner sọ não: Thấy hình ảnh tổn thương sọ não  

- MRI sọ não: Chụp khi có nghi ngờ cần phân biệt với U não hoặc không thấy 

tổn thương trên CT sọ não phát hiện nhồi máu sớm 

- Chụp mạch não (CT 128 mạch não) : đánh giá tổn thương, vị trí mạch tắc 

huyết não do bất thường mạch máu não (AVM, phình mạch máu não...) 

2. Chẩn đoán mức độ 

Khi người bệnh ổn định về mặt bệnh học, mức độ nặng về vận động, trương lực 

cơ, các chức năng nhận thức, nuốt, thất ngôn, chức năng sinh hoạt hàng ngày,... được 

đánh giá theo các thang điểm khác nhau. 

- Mức độ nặng của đột quỵ: thang điểm NIHSS 

Khiếm khuyết thần kinh: 

Mức độ nhẹ   : 0-4 điểm 

Mức độ trung bình  : 5-14 điểm 

  Mức độ nặng : 15-25 điểm 

  Rất nặng     trên : 25 điểm 

-  Đánh giá cơ lực:  

Bậc 0: Không có sự co cơ 

Bậc 1: Co cơ nhìn thấy được nhưng không hoặc gây ra cử động chi rất nhỏ 

Bậc 2: Có cử động chi nhưng không thắng được trọng lực 

Bậc 3: Cử động thắng trọng lực nhưng không thắng được sức cản 

Bậc 4: Cử động thắng được phần nào sức cản của người khám 

Bậc 5: Cơ lực bình thường 

- Đánh giá trương lực cơ: thang điểm Ashworth cải biên 

Bậc 0: Không tăng trương lực cơ  



 
 

 
 

Bậc 1: Tăng nhẹ trương lực cơ, biểu hiện bằng một sự giữ lại và thả lỏng hay có 

sự kháng cản tối thiểu tại cuối tầm vận động khi phần chi thể bị ảnh hưởng được cử 

động gập hay duỗi  

Bậc 1+: Tăng nhẹ trương lực cơ, biểu hiện bằng một sự giữ lại, sau đó sẽ có sự 

kháng cản tối thiểu trong suốt tầm vận động còn lại (ít hơn một nữa tầm vận động)  

Bậc 2: Tăng trương lực cơ nhiều hơn trong suốt tầm vận động, nhưng phần chi 

thể bị ảnh hưởng vẫn có thể được cử động 1 cách dễ dàng  

Bậc 3: Tăng trương lực cơ đáng kể, cử động thụ động khó khăn  

Bậc 4: Phần chi thể bị ảnh hưởng bị cứng đờ ở vị thế gập hay duỗi 

- Đánh giá chức năng sinh hoạt hàng ngày: FIM, Barthel 

IV. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

- Đảm bảo thông khí: 

+ Nằm nghiêng; loại bỏ dị vật trong miệng; hút đờm rãi khi cần. 

+ Bệnh nhân hôn mê Glasgow < 8 điểm, có ứ đọng đờm rãi phải đặt nội khí 

quản, thở máy. 

- Theo dõi sát các chỉ số sinh tồn để có biện pháp xử trí kịp thời 

- Kiểm soát huyết áp: Với bệnh nhân xuất huyết não khi huyết áp bằng hoặc trên 

200/120 mmHg cần hạ huyết áp. Với bệnh nhân thiếu máu não cục bộ chỉ nên hạ 

huyết áp vừa phải, nên duy trì huyết áp ở mức 150/90 mmHg 

- Chăm sóc toàn diện: Đảm bảo dinh dưỡng, chống loét, điều chỉnh nước, điện 

giải, đường máu, chống nhiễm trùng, 

- Phục hồi chức năng phải được bắt đầu càng sớm càng tốt ngay sau đột quỵ, 

mỗi giai đoạn có các kỹ thuật phục hồi khác nhau phù hợp với tình trạng cụ thể của 

người bệnh trong giai đoạn đó 

- Cơ thể con người là một khối thống nhất nên trong quá trình tập luyện phải chú 

ý đến toàn bộ cơ thể với các bài tập vận động cân xứng cả hai bên hướng theo các 

mẫu vận động bình thường, không sử dụng bên lành bù trừ hoặc thay thế cho bên bị 

liệt. 



 
 

 
 

- Bằng mọi cách có thể phải làm cho trương lực cơ trở lại bình thường hoặc gần 

bình thường trước khi thực hiện vận động, đảm bảo vận động được dễ dàng hơn theo 

các mẫu vận động bình thường mà trước khi bị liệt người bệnh đã sử dụng. 

- Tập và hướng dẫn người bệnh vận động theo các cách mà trước khi bị liệt họ 

đã làm với các mẫu vận động bình thường, sử dụng các bài tập, các kỹ thuật vận động 

và các dụng cụ trợ giúp cần thiết phù hợp, có liên quan gần gũi với cuộc sống và sinh 

hoạt thường ngày của người bệnh. 

- Khả năng phục hồi tốt nhất của bệnh nhân trong 6 tháng sau khi bị liệt, trong 

quá trình tập luyện cần phát huy tính tích cực và chủ động của ngưòi bệnh và gia 

đình, hướng dẫn người bệnh và gia đình để họ có thể tự thực hiện được các bài tập. 

2. Điều trị phục hồi chức năng[2,3,4] 

2.1. Giai đoạn đầu (liệt mềm) 

- Các kỹ thuật vị thế: Đặt tư thế đúng trên giường, lăn trở khi nằm, thay đổi tư 

thế từ nằm sang ngồi, tư thế đúng khi ngồi trên giường, trên ghế hoặc xe lăn… 

- Vận động trị liệu:  

+ Tập vận động thụ động, tập vận động có trợ giúp, tập vận động chủ động, tập 

vận động có kháng trở tùy cơ lực của bệnh nhân  

- Vật lí trị liệu: Nhiệt , điện trị liệu , FES (kích thích điện chức năng)… 

- Ngôn ngữ trị liệu, hoạt động trị liệu: có thể can thiệp sớm 

- Tâm lý trị liệu 

2.2. Giai đoạn sau 

- Vận động trị liệu 

+ Tập vận động thụ động, tập vận động có trợ giúp, tập vận động chủ động, tập 

vận động có kháng trở tùy cơ lực của bệnh nhân  

+ Tập vận động ở các tư thế: nằm, ngồi, đứng, đi 

+ Tập dáng đi 

+ Tập thăng bằng (các tư thế) 

+ Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp 

+ Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể chức năng 



 
 

 
 

- Hoạt động trị liệu: Tập thực hiện các hoạt động tự chăm sóc, tập bắt buộc sử 

dụng tay liệt ( CIMT), gương trị liệu, tri giác và nhận thức 

- Ngôn ngữ trị liệu: Tập nói, giao tiếp ( với những bệnh nhân thất ngôn), tập 

nuốt... 

- Vật lí trị liệu: Nhiệt , điện trị liệu , FES (kích thích điện chức năng)… 

- Cung cấp dụng cụ chỉnh trục (máng, nẹp..) và dụng cụ trợ giúp ( khung tập đi, 

nạng, gậy…) 

- Tâm lí trị liệu 

2.3. Giai đoạn hoà nhập (sau bệnh viện) 

- Tư vấn cho bênh nhân và gia đình: Phòng ngừa di chứng và tai biến tái phát. 

- Cải tạo nhà ở và môi trường xung quanh cho phù hợp với bệnh nhân 

- Các dụng cụ trợ giúp cần thiết cho giai đoạn này: Trợ giúp đi lại,sinh hoạt, làm 

việc. Tham gia các hoạt động hoà nhập cộng đồng: nhóm trợ giúp, hội người tàn tật, 

tiếp cận các dịch vụ công cộng, các hoạt động của cộng đồng. 

- Hỗ trợ bệnh nhân và gia đình về tâm lý sau tai biến. 

- Việc làm và thu nhập: Khả năng tiếp tục nghề cũ, hoặc bệnh nhân phải học một 

nghề mới hoặc có những hoạt động tạo thu nhập 

3. Tiêu chuẩn ra viện 

- Người bệnh ổn định về mặt nội khoa 

- Hoạt động chức năng tối ưu trong mối tương tác với môi trường 

- Người bệnh và người nhà được chuẩn bị sẵn sàng về sự hiểu biết bệnh, các 

chương trình tập luyện tại nhà và cách thức liên hệ tìm sự giúp đỡ nếu cần thiết  

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Tiến triển: người bệnh có thể độc lập tối đa trong mối tương tác với môi trường 

bên ngoài  hoặc phụ thuộc một phần hoặc hoàn toàn 

- Biến chứng: loét tỳ đè, co cứng, co rút, bán trật khớp vai, nhiễm trùng phổi, 

nhiễm trùng tiết niệu, thay đổi cảm xúc, hành vi, trầm cảm, đau, ngã,… 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Ngừng hút thuốc, chế độ ăn uống (giảm lượng muối natri, tăng lượng hoa quả, 



 
 

 
 

tăng cường dầu cá, ít chất béo), giảm tiêu thụ rượu bia, giảm béo phì, khuyến khích 

hoạt động thể dục, tuân thủ điều trị bằng thuốc. 

- Điều trị và phục hồi chức năng sớm và đúng, toàn diện nguyên nhân gây liệt 

nửa người 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

Bệnh nhân nhân nhập viện khi có một trong các triệu chứng lâm sàng sau: 

- Tê, liệt nửa người hoặc một chi hoặc nửa người hai bên 

- Có thể kèm theo 1 số triệu chứng sau đau đầu,chóng mặt, đi loạng choạng mất 

phương hướng nói khó, nuốt khó, nấc,  đại tiểu tiện không tự chủ, ..... 

Triệu chứng cận lâm sàng kèm theo (nếu đã có): 

- CT sọ não: Hình ảnh xuất huyết não, nhồi máu não, hoặc chấn thương sọ não, 

u não,... 

- MRI sọ não: U não, nhồi máu não,.... 

-  Chụp mạch não (CT 128 mạch não) : tổn thương, vị trí mạch tắc huyết não do 

bất thường mạch máu não (AVM, phình mạch máu não...) 

VIII. THEO DÕI VÀ TÁI KHÁM 

Sau khi ra viện bệnh nhân được tiếp tục theo dõi và phục hồi chức năng tại nhà 

trong chương trình Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Bệnh nhân cần được 

khám lại 06 tháng một lần tại các cơ sở phục hồi chức năng gần nhất. 
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LOÉT DO ĐÈ ÉP[1] 

 

 

(L89: Loét nằm và vùng đè ép) 

(L890: Loét nằm và vùng đè ép giai đoạn I) 

(L891: Loét nằm giai đoạn II) 

(L892: Loét nằm giai đoạn III) 

(L893: Loét nằm giai đoạn IV) 

I. KHÁI NIỆM 

Loét do đè ép là một tổn thương ở da do thiếu máu cục bộ gắn liền với sự chèn 

ép lâu dài của các mô mềm nằm giữa một mặt phẳng cứng và chỗ lồi của xương. 

(Theo National Pressure Ulcer Advisory Panel, 1989). 

II. NGUYÊN NHÂN 

1. Yếu tố cơ học: chủ yếu. 

- Sự chèn ép: 

+ Chèn ép lên các mô mềm ở giữa hai mặt phẳng cứng: một bên là xương và bên 

kia là mặt chịu sức nặng, như giường, xe lăn… 

+ Cường độ chèn ép và thời gian chèn ép dễ đưa tới việc hình thành vết loét. 

- Sự trợt: 

Hiện tượng chuyển động trượt của các lớp da xếp nếp, khi than mình đặt nghiêng 

và trọng lượng con người có khuynh hướng làm cho cơ thể trượt về phía dưới. Độ ẩm 

tạo điều kiện thuận lợi cho hiện tượng này. 

- Cọ xát và kéo dãn da: 

Gây nên mài mòn cơ học ở da. Những cọ xát và kéo giãn này gây nên những vết 

thương nông (mụn nước, khe nứt) 

2. Yếu tố thần kinh: Cũng là yếu tố chính. 



 
 

 
 

- Mất hoặc giảm cảm giác: Không cảnh báo được cho bệnh nhân biết những tín 

hiệu nguy hiểm ( tư thế khó chịu hoặc đau nhưng bệnh nhân không thấy được sự thay 

tư thế là cần thiết). Do đó việc lưu thong máu bị cản trở. 

- Liệt: Bệnh nhân không thực hiện động tác phòng chống loét, hạn chế phân bố 

máu cho cơ thể ở gần vết thương. 

3. Những yếu tố khác 

- Suy dinh dưỡng, tiểu tiện không tự chủ, độ ẩm quá mức. 

- Tình trạng tâm lý: Bệnh nhân chưa kịp chấp nhận sự khuyết tật của mình và 

không muốn tham gia vào việc phòng chống này. 

- Sức đề kháng của da, tuổi tác: Khi da khô sễ mất đàn hồi thì rất dễ dàng cho 

vết loét xuất hiện. Có thể tăng nguy cơ nhiều hơn đối với những người trên 70 tuổi. 

III. VỊ TRÍ NGUY CƠ LOÉT 

1. Bệnh nhân nằm ngửa:  

Gai xương bả vai và đường mỏm gai, khuỷu tay, xương cùng và gót. 

2. Bệnh nhân nằm nghiêng: 

 Mỏm cùng gai, xương sườn, mào chậu, đầu gối, mắt cá, mấu chuyển lớn. 

3. Bệnh nhân nằm sấp:  

Xương đòn, gai chậu, đầu gối, ngón chân, cơ quan sinh dục ở nam, vú ở nữ, má, tai 

4. Bệnh nhân ngồi:  

Ụ ngồi, xương bả vai, xương hông, phía sau đầu gối, mắt cá. 

IV. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng  

- Các bệnh lý mạn tính kèm theo như tiểu đường, rối loạn chuyển hoám bệnh lý mạch 

máu gây ảnh hưởng đến tuần hoàn ngoại vi, các bệnh lý là nguyên nhân gây bất động 

tại giường hoặc liệt vận động. 

- Phân loại các độ loét 



 
 

 
 

Theo hướng dẫn chung của Hội đồng tư vấn loét do đè ép Hoa Kỳ (NPUAP) và Hội 

đồng tư vấn loét do đè ép Châu Âu (EPUAP) năm 2014, loét do đè ép được phân 

thành 4 mức độ hay 4 giai đoạn, ngoài ra còn có 2 dạng không đặc hiệu khác. 

- Loét độ I: vết đỏ da không làm trắng được. Vùng da chưa bị trầy xát, với vết 

đỏ da không làm trắng được, thường xuất hiện ở những vùng xương lồi dưới da. Vùng 

da loét độ I có thể đau, cứng, ấm hoặc mát hơn so với vùng lân cận.  

- Loét độ II: loét một phần bề dày lớp da. Tổn thương một phần lớp da biểu hiện 

với vết loét nông, nền vết loét đỏ hồng, không có giả mạc (tổ chức hoại tử). Có thể 

có dạng bọng nước vỡ hoặc chưa vỡ. 

- Loét độ III: loét toàn bộ bề dày lớp da. Có thể nhìn thấy lớp mỡ dưới da nhưng 

gân, cơ và xương chưa bị lộ ra ngoài. Có thể có giả mạc nhưng không che lấp ổ loét. 

Có thể có hốc, đường hầm bên dưới. Độ sâu của vết loét độ III rất khác nhau giữa các 

vùng cơ thể.  

- Loét độ IV: loét hết lớp da và tổ chức dưới da. Có thể lộ cơ, xương. Nền vết 

loét có thể có giả mạc, tổ chức hoại tử.  

Hai mức độ loét không đặc hiệu khác:  

- Vết loét không xác định được mức độ: ổ loét bị che lấp bởi giả mạc hoặc tổ 

chức hoại tử. Khi những tổ chức này chưa được cắt lọc để bộc lộ độ sâu của vết loét 

thì chưa xác định được mức độ.  

- Nghi ngờ tổn thương sâu: vùng da chưa bị trầy xát ngả màu tím hoặc bọng 

nước có máu bên trong, do tổ chức dưới da bị tì đè. Vết thương dạng này sẽ sớm 

chuyển thành vết loét sâu có tổ chức hoại tử che phủ. 

 - Phương pháp đo vết thương lâm sàng: 

Trước khi điều trị, cần đo và ghi nhận vết thương hàng tuần. Trong thực tế có rất 

nhiều phương pháp đo khác nhau: 

- Dùng thước: để đo đường kính hoặc chu vi vết thương, ghi nhận lại trong hồ 

sơ bệnh nhân. 

- Đo vết thương 3 chiều: chiều ngang, chiều dọc, chiều sâu. 

- Cách ghi chép vào hồ sơ: Chiều ngang (cm) x chiều dọc (cm) x chiều sâu (cm) 



 
 

 
 

1.2. Cận lâm sàng 

- Xét nghiệm cơ bản: máu, nước tiểu, cấy máu 

- Cấy dịch ổ loét: phát hiện nhiễm trùng 

- Chụp Xquang hoặc CT Scan phát hiện dấu hiệu viêm xương (trường hợp loét 

độ 3-4), chụp hình vết thương sâu hoặc có đường hầm. 

2. Chẩn đoán mức độ: Dựa vào lâm sàng, chia 4 độ loét da 

3. Chẩn đoán nguyên nhân 

- Cơ học: sự chèn ép, sự trượt, cọ xát và kéo giãn da. 

- Yếu tố thần kinh: Mất hoặc giảm cảm giác, liệt. 

- Những yếu tố khác: Suy dinh dưỡng, tình trạng tâm lý, sức đề kháng của da, 

tuổi tác. 

V. PHỤC HỒI CHỨC  NĂNG VÀ ĐIỀU TRỊ 

1. Hướng điều trị 

- Phát hiện và ngăn ngừa các nguyên nhân gây loét do đè ép. 

- Kích thích tế bào hạt mọc liền vết loét 

- Phẫu thuật trường hợp loét trầm trọng 

2. Điều trị phục hồi chức năng[2,3] 

2.1. Loét độ I 

- Vệ sinh da khô ráo và sạch sẽ.  

- Không xoa bóp hay chà xát lên vết loét độ I.  

- Đặt người bệnh ở tư thế phù hợp, tránh tì đè lên vùng đỏ da. Nên đặt người 

bệnh nằm nghiêng 30 - 40 độ (nửa ngửa). Tránh nằm nghiêng vuông góc 90˚ hoặc tư 

thế Fowler.  

- Thay đổi tư thế của người bệnh trên giường hoặc trên xe lăn thường xuyên. 

Đối với vết loét vùng cùng cụt hoặc ụ ngồi, không nên cho người bệnh ngồi quá 60 

phút mỗi lần, mỗi ngày không quá 3 lần.  

- Cho người bệnh nằm/ngồi trên đệm phù hợp. Không sử dụng vòng hơi hoặc 

găng tay chứa nước để dự phòng loét.  

- Kê phần cẳng chân lên gối chêm để gót chân không chạm mặt giường.  



 
 

 
 

- Hướng dẫn người bệnh thực hiện các bài tập nâng người để giảm chèn ép khi 

đang nằm hoặc đang ngồi.  

2.2. Loét độ II:  

- Thực hiện các bước đánh giá, chăm sóc và dự phòng như trên.  

- Làm sạch vết loét bằng nước muối sinh lý NaCl 0,9% hoặc các dung dịch làm 

sạch có pH trung tính.  

- Đắp vết loét bằng các loại gạc phù hợp với vết loét độ II như gạc hydrocolloid 

hay gạc hydrogel. Không nên sử dụng gạc Gauze để đắp trực tiếp lên vết loét vì dễ 

gây nhiễm khuẩn, gây đau và làm tổn thương vết loét khi thay gạc. 

- Hạn chế sử dụng kháng sinh dạng xịt hoặc bôi lên vết loét. Chỉ sử dụng kháng 

sinh đường toàn thân khi có dấu hiệu nhiễm trùng.  

- Có thể sử dụng kích thích điện, điện từ trường, laser, tử ngoại, hồng ngoại để 

hỗ trợ trong điều trị loét độ II. 

2.3. Loét độ III, IV 

- Làm sạch vết loét bằng nước muối sinh lý NaCl 0,9% hoặc các dung dịch làm 

sạch có pH trung tính.  

- Cắt lọc tổ chức hoại tử.  

- Thấm khô vết loét bằng gạc vô trùng. 

- Đắp vết loét bằng các loại gạc phù hợp với vết loét độ III hoặc độ IV.  

+ Sử dụng gạc hydrocolloid cho loét độ III nông không có dấu hiệu nhiễm khuẩn.  

+ Sử dụng gạc hydrogel cho những vết loét sạch, đang lên tổ chức hạt, nền vết loét 

khô, vết loét gây đau.  

+ Sử dụng gạc alginate đối với vết loét sâu hoặc có dấu hiệu nhiễm khuẩn.  

+ Sử dụng gạc collagen đối với loét độ III và IV khó lành.  

+ Không sử dụng gạc Gauze để đắp trực tiếp lên vết loét vì dễ gây nhiễm khuẩn, gây 

đau và làm tổn thương vết loét khi thay gạc.  

+ Hạn chế sử dụng kháng sinh dạng xịt hoặc bôi lên vết loét. Chỉ sử dụng kháng sinh 

đường toàn thân khi có dấu hiệu nhiễm trùng.  



 
 

 
 

+ Sử dụng thuốc giảm đau và các phương pháp giảm đau không dùng thuốc khác 

trong trường hợp người bệnh có đau vết loét.  

+ Đặt người bệnh ở tư thế phù hợp, tránh tì đè lên vết loét. Nên đặt người bệnh nằm 

nghiêng 30 - 40˚ (nửa ngửa). Tránh nằm nghiêng vuông góc 90˚ hoặc tư thế Fowler.  

+ Thay đổi tư thế của người bệnh trên giường hoặc trên xe lăn thường xuyên. Đối với 

vết loét vùng cùng cụt hoặc ụ ngồi, không nên cho người bệnh ngồi quá 60 phút mỗi 

lần, mỗi ngày không quá 3 lần.  

+ Cho người bệnh nằm/ngồi trên đệm phù hợp. Không sử dụng vòng hơi hoặc găng 

tay chứa nước để dự phòng loét.  

+ Kê phần cẳng chân lên gối chêm để gót chân không chạm mặt giường.  

+ Hướng dẫn người bệnh thực hiện các bài tập nhấc người để giảm chèn ép khi đang 

nằm hoặc đang ngồi.  

- Các kỹ thuật điều trị hỗ trợ:  

+ Kích thích điện, sóng radio dạng xung, điện từ trường dạng xung.  

+ Có thể sử dụng laser, tử ngoại, hồng ngoại để điều trị loét độ III, IV.  

+ Liệu pháp áp lực âm (VAC). 

3. Các điều trị khác 

- Đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ ở mức 30 - 35 kcalories/kg thể trọng, cung cấp 

lượng protein đầy đủ ở mức 1.25 đến 1.5 gam/kg thể trọng. Bù dịch đầy đủ.  

- Ngoại khoa: Vá da 

4. Tiêu chuẩn ra viện 

Vết loét liền thương 

VI. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Tiến triển: vết loét lên mô hạt và liền thương hoặc vết loét chậm liền, nhiễm 

trùng vết loét. 

- Biến chứng: nhiễm trùng vết loét lan rộng có thể gây viêm mô tế bào, viêm 

xương, nhiễm khuẩn huyết, suy kiệt,… 

VI. PHÒNG BỆNH 



 
 

 
 

- Tất cả người bệnh có yếu tố nguy cơ nên được lượng giá nguy cơ loét ép và 

đánh giá da thường xuyên (khi cần thiết dựa trên các yếu tố cá nhân) do nhân viên đã 

được huấn luyện thực hiện.  

- Lượng giá thích hợp, thay đổi tư thế thường xuyên (lý tưởng mỗi 2 giờ), giữ 

cho người bệnh sạch sẽ và khô ráo, giáo dục người bệnh và các thành viên gia đình 

về loét ép và phòng ngừa là những chiến lược phòng ngừa quan trọng.  

- Phát hiện và xử trí kịp thời loét đè ép 

- Cũng cần phải điều trị các tình trạng kèm theo có thể làm chậm lành loét ép 

như suy dinh dưỡng và nhiễm trùng. 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

- Loét độ I: vết đỏ da không làm trắng được. Vùng da chưa bị trầy xát, với vết 

đỏ da không làm trắng được, thường xuất hiện ở những vùng xương lồi dưới da. Vùng 

da loét độ I có thể đau, cứng, ấm hoặc mát hơn so với vùng lân cận.  

- Loét độ II: loét một phần bề dày lớp da. Tổn thương một phần lớp da biểu hiện 

với vết loét nông, nền vết loét đỏ hồng, không có giả mạc (tổ chức hoại tử). Có thể 

có dạng bọng nước vỡ hoặc chưa vỡ. 

- Loét độ III: loét toàn bộ bề dày lớp da. Có thể nhìn thấy lớp mỡ dưới da nhưng 

gân, cơ và xương chưa bị lộ ra ngoài. Có thể có giả mạc nhưng không che lấp ổ loét. 

Có thể có hốc, đường hầm bên dưới. Độ sâu của vết loét độ III rất khác nhau giữa các 

vùng cơ thể.  

- Loét độ IV: loét hết lớp da và tổ chức dưới da. Có thể lộ cơ, xương. Nền vết 

loét có thể có giả mạc, tổ chức hoại tử.  

VIII. THEO DÕI VÀ TÁI KHÁM 

1. Theo dõi biến chứng của vết loét 

- Nhiễm trùng vết loét, vết loét khó lành, có mủ và có mùi hôi từ vết thương. Xử 

lý viêm xương và nhiễm trùng bằng thuốc kháng viêm. 

- Suy dinh dưỡng và tình trạng bị khô da 

2. Theo dõi tình trạng vết loét 



 
 

 
 

- Mô hạt tốt là phải đỏ bóng, ẩm ướt và không dễ bị rỉ máu. Mô hạt lên quá mép 

vết thương, được gọi là sự dư mô hạt. 

- Điều chỉnh lại kế hoạch điều trị nếu vết loét không phát triển tốt hoặc lành 

trong vòng 2-4 tuần: 

+ Xem xét lại mức độ nguy cơ loét của bệnh nhân sau khi đánh giá tình trạng vết 

thương 

+ Lượng giá quá trình vết loét lành bằng các dụng cụ đo vết loét. 
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TỔN THƯƠNG THẦN KINH QUAY[1] 

 

(G563: tổn thương thần kinh quay) 

(S642: Tổn thương dây thần kinh quay tầm cổ tay và bàn tay) 

(S542: Tổn thương dây thần kinh quay tầm cẳng tay) 

 I. KHÁI  NIỆM 

- Thần kinh quay là nhánh tận lớn nhất của đám rối thần kinh cánh tay, xuất phát 

từ bó sau, được hợp bởi các sợi thần kinh từ rễ C6, C7, C8 và có thể cả T1.  

- Thần kinh quay chi phối vận động cho các cơ duỗi và ngửa ở cánh tay, cẳng 

tay và chi phối cảm giác cho mặt sau cánh tay, cẳng tay và nửa ngoài mu tay.  

- Tổn thương thần kinh quay gây liệt các cơ và rối loạn cảm giác do dây thần 

kinh chi phối 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Trong số 3 thần kinh lớn ở chi trên là quay, trụ và giữa thì bệnh lý thần kinh 

quay do nguyên nhân chèn ép ít gặp hơn.  

- Tuy nhiên, thần kinh quay thường bị tổn thương hơn trong những trường hợp 

chấn thương vùng cánh tay, đặc biệt là gãy xương. Gãy xương cánh tay, đặc biệt là 

gãy 1/3 giữa xương cánh tay, là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tổn thương thần kinh 

quay. Thần kinh quay có thể bị liệt ngay khi chấn thương hoặc thứ phát sau đó do thủ 

thuật nắn chỉnh xương hoặc do can xương đè ép trong giai đoạn muộn.  

- Ở vùng cánh tay, 2 nguyên nhân hay gặp khác của liệt thần kinh quay là “Hội 

chứng tối Thứ Bảy” và đi nạng nách không đúng kỹ thuật gây chèn ép thần kinh quay 

ở đoạn cao.  

- Ở vùng cẳng tay, có 2 hội chứng dẫn liên quan đến liệt thần kinh quay do bị đè 

ép là “Hội chứng thần kinh gian cốt sau” và “Hội chứng đường hầm thần kinh quay”, 

trong đó hội chứng thần kinh gian cốt sau thường gặp hơn. Liệt thần kinh quay ở đoạn 

này chỉ ảnh hưởng đến vận động của cổ tay và bàn tay. 



 
 

 
 

-  Ngoài ra, thần kinh quay có thể bị tổn thương ở bất cứ đoạn nào trên đường đi 

của nó do vết thương gây ra bởi hung khí hay đạn bắn.  

- Tùy theo vị trí và mức độ tổn thương mà lựa chọn phương pháp điều trị thích 

hợp, bảo tồn hay phẫu thuật. Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng thần kinh quay bị 

tổn thương phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp điều trị được lựa chọn.  

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định  

1.1. Lâm sàng 

- Tiền sử: đặc điểm nghề nghiệp, thói quen sinh hoạt, tiền sử chấn thương,…  

- Liệt các nhóm cơ do thần kinh quay chi phối: duỗi khuỷu, ngữa cẳng tay, duỗi 

cổ tay, duỗi các ngón. Dấu hiệu “bàn tay rũ cổ cò”.  

- Mất cảm giác mặt sau cánh tay, cẳng tay, mặt ngoài mu tay. Ở bệnh nhân bắt 

đầu hồi phục thần kinh sau chấn thương có thể có tình trạng tăng cảm giác. 

- Mất phản xạ gân cơ tam đầu cánh tay, phản xạ trâm quay. Trương lực cơ: giảm 

- Tình trạng teo cơ, rung thớ cơ phía tay bên liệt so với bên lành trong giai đoạn 

muộn của bệnh. 

- Kết quả khảo sát chẩn đoán điện phù hợp với tổn thương thần kinh quay.  

1.2. Cận lâm sàng 

- X-quang: giúp phát hiện gãy xương, can xương hoặc u xương gây chèn ép thần 

kinh quay.  

- Siêu âm phần mềm, MRI: trong một số trường hợp, MRI giúp phát hiện một 

số tổ chức không cản quang gây chèn ép thần kinh quay (u mỡ, u hạch, phình 

mạch,…)  

- Khảo sát chẩn đoán điện: điện cơ đồ (EMG) và khảo sát dẫn truyền thần kinh 

giúp xác định thần kinh bị tổn thương, định khu vị trí tổn thương và giúp theo dõi quá 

trình hồi phục của thần kinh quay. Thường kết quả khảo sát chẩn đoán điện vẫn bình 

thường trong giai đoạn sớm của bệnh.  

2. Chẩn đoán phân biệt  

- Bệnh lý cột sống cổ gây chèn ép rễ C6, C7  



 
 

 
 

- Tổn thương đám rối thần kinh cánh tay  

- Một số bệnh lý khác của não hoặc tủy sống có gây liệt chi trên. Ví dụ: tổn 

thương vỏ não hồi trước trung tâm, bệnh xơ cứng cột bên teo cơ,…  

3. Chẩn đoán nguyên nhân  

- Tổn thương thần kinh quay đoạn từ nách đến khuỷu:  

+ Gãy xương cánh tay mới hoặc cũ  

+ Hội chứng liệt tối Thứ Bảy  

+ Đi nạng nách không đúng kỹ thuật  

+ Hạch nách, phình mạch chèn ép  

- Tổn thương thần kinh quay đoạn từ khuỷu đến cổ tay: Thường gặp “Hội chứng 

thần kinh gian cốt sau” do nhánh gian cốt sau của thần kinh quay bị đè ép bởi một số 

nguyên nhân sau:  

+ Gãy xương, can xương, trật đầu trên xương quay  

+ U mỡ, u xơ thần kinh, u tế bào Schwan, dị dạng động tĩnh mạch gây đè ép  

+ Nghề nghiệp liên quan đến các hoạt động sấp ngửa liên tục cẳng tay như nhạc 

trưởng, người đánh đàn violin,…  

4. Chẩn đoán mức độ 

Sử dụng bộ câu hỏi DASH[2] để lượng giá mức độ giới hạn chức năng chi trên 

do liệt thần kinh quay gây ra. 

III. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ ĐIỀU TRỊ  

1. Hướng điều trị  

- Tổn thương thần kinh quay nói riêng và thần kinh ngoại biên nói chung được 

chia thành 3 mức độ nặng khác nhau theo Seddon. Thái độ xử trí phụ thuộc nhiều vào 

mức độ tổn thương:  

+ Độ 1: Điều trị bảo tồn. Thường hồi phục hoàn toàn.  

+ Độ 2: Điều trị bảo tồn là lựa chọn ban đầu. Nếu không có dấu hiệu phục hồi thần 

kinh sau một thời gian điều trị thì nghĩ đến phẫu thuật thăm dò và điều trị. Thường 

bệnh nhân hồi phục không hoàn toàn.  



 
 

 
 

+ Độ 3: Phẫu thuật là bắt buộc. Thần kinh sẽ không hồi phục nếu không được phẫu 

thuật nối thần kinh. Quá trình phục hồi phụ thuộc nhiều vào phương pháp phẫu thuật 

và khả năng tái phân phối thần kinh sau phẫu thuật.  

2. Điều trị phục hồi chức năng[3] 

- Giai đoạn cấp: ngay sau chấn thương hoặc sau phẫu thuật  

+ Bất động chi tổn thương: thời gian tùy thuộc vào tình trạng tổn thương và phương 

pháp phẫu thuật  

+ Vận động: tần suất và cường độ tập cũng phụ thuộc vào tình trạng tổn thương và 

phương pháp phẫu thuật  

+ Mang máng thần kinh quay: nhằm dự phòng biến dạng co rút “rũ cổ cò” 

+ Điện phân dẫn thuốc: giảm sưng nề tăng tuần hoàn nuôi dưỡng thần kinh  

+ Tư vấn cho bệnh nhân biết cách bảo vệ an toàn cho vùng thương tổn, đặc biệt là 

sau phẫu thuật nối thần kinh. Tránh gây tổn thương cho vùng chi bị mất cảm giác. 

 - Giai đoạn hồi phục: khi có dấu hiệu tái chi phối thần kinh  

+ Tái rèn luyện vận động: tập mạnh cơ theo chương trình tăng tiến, tập vận động thụ 

động, tập vận động chủ động có trợ giúp, tập vận động có kháng trở. 

+ Nhiệt nóng: hồng ngoại, parafin tăng tuần hoàn, mềm sẹo mổ. 

+ Siêu âm, điện phân dẫn thuốc ( KI) mềm sẹo mổ, điện xung kích thích thần kinh 

cơ, điện một chiều4 

+ Xoa bóp vùng tăng tuần hoàn, mềm sẹo mổ.  

+ Tái rèn luyện cảm giác: giúp bệnh nhân học cách nhận biết đồ vật khi sờ. 

- Giai đoạn mãn tính: quá trình tái chi phối thần kinh đã đạt đỉnh, một số chức 

năng vận động và cảm giác không còn khả năng phục hồi thêm được nữa.  

+ Tiếp tục sử dụng dụng cụ chỉnh hình để dự phòng co rút gân cơ.  

+ Sử dụng dụng cụ trợ giúp cho chi trên trong các hoạt động sinh hoạt hằng ngày.  

+ Dự phòng tổn thương cho vùng chi bị giới hạn vận động và cảm giác.  

3. Tiêu chuẩn ra viện 

- Cơ lực các cơ do thần kinh quay chi phối bậc 4 – 5 

- Độc lập tối đa trong sinh hoạt hàng ngày 



 
 

 
 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Teo cơ, co rút cơ 

- Hạn chế các hoạt động chức năng ở tay gây hạn chế trong sinh hoạt cá nhân 

(tắm rửa, mặc quần áo, ăn uống), gia đình (mua sắm, nấu ăn, lau dọn) và hoạt động 

trong lao động và vui chơi giải trí. 

- Trầm cảm, stress. 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Phòng té ngã, gãy xương, trật khớp  

- Phục hồi chức năng sớm và đúng 

- Điều trị tốt các nguyên nhân gây liệt thần kinh quay 

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

Bệnh nhân nhập viện khi có 1 trong các triệu chứng lâm sàng sau: 

- Liệt các nhóm cơ do thần kinh quay chi phối: duỗi khuỷu, ngữa cẳng tay, duỗi 

cổ tay, duỗi các ngón. Dấu hiệu “bàn tay rũ cổ cò”.  

- Mất cảm giác mặt sau cánh tay, cẳng tay, mặt ngoài mu tay.  

- Mất phản xạ gân cơ tam đầu cánh tay, phản xạ trâm quay.  

- Kết quả khảo sát chẩn đoán điện phù hợp với tổn thương thần kinh quay.  

VIII. THEO DÕI VÀ TÁI KHÁM  

- Trong quá trình điều trị, cần theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu tái chi phối thần 

kinh về vận động cũng như cảm giác để có thái độ xử trí thích hợp.  

- Sau khi ra viện, bệnh nhân cần được tái khám định kỳ để đánh giá mức độ tái 

chi phối thần kinh, thay đổi chương trình tập luyện phục hồi chức năng theo từng giai 

đoạn, cũng như để phát hiện những tình trạng không mong muốn như co rút gân cơ, 

biến dạng chi. 
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Phần : PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 

 

BỆNH DÂY THẦN KINH MẶT 

(KHẨU NHÃN OA TÀ) 

 

I. KHÁI NIỆM 

Dây thần kinh mặt hay dây VII là dây hỗn hợp, có đầy đủ chức năng của một 

dây thần kinh ngoại vi (vận động, cảm giác, thực vật, dinh dưỡng và phản xạ). Khi 

tổn thương dây thần kinh mặt (liệt mặt trung ương và liệt mặt ngoại biên) đều gây 

mất hoặc giảm vận động các cơ bám da mặt và da cổ [1]. 

 Bệnh dây thần kinh VII nằm trong chứng trúng phong kinh lạc của Y học cổ 

truyền. Với bệnh danh “Khẩu nhãn oa tà” (miệng và mắt méo lệch) sẽ tương ứng với 

các triệu chứng của liệt dây thần kinh VII ngoại biên [2] 

II. NGUYÊN NHÂN 

Theo Y học hiện đại, có rất nhiều nguyên nhân gây liệt dây thần kinh VII ngoại 

biên [1].[3]. 

+ Do lạnh: Hay gặp nhất chiếm tới 80%, nguyên phát, thường sau người bệnh 

bị nhiễm lạnh và hay xảy ra vào ban đêm. Chỉ có liệt mặt đơn thuần, không có dấu 

hiệu thần kinh khác. 

+ Do viêm nhiễm: Viêm nhiều rễ và dây thần kinh, viêm dây VII, viêm tai xương 

chũm, Zona, hạch gối…  

+ Do các tổn thương nền sọ: Vỡ nền sọ gây vỡ xương đá, tai biến sản khoa do 

Forcep.  

+ Do khối u: U góc cầu tiểu não, u dây thần kinh VII, u tai xương chũm, u độc 

nền sọ, u cánh nhỏ xương bướm.  

Theo YHCT, Nguyên nhân chính gây chứng “Khẩu nhãn oa tà” [2], [3]. 

- Ngoại nhân: Do phong hàn, phong nhiệt tà. 



 
 

 
 

 - Bất nội ngoại nhân: Do các sang chấn ở đầu mặt gây ứ huyết ở kinh lạc. Phong 

hàn hay phong nhiệt tà thừa lúc chính khí hư tổn, vệ ngoại bất cố xâm phạm vào các 

kinh dương ở mặt, các sang chấn gây ra huyết ứ ở kinh lạc dẫn đến sự lưu thông kinh 

khí mất bình thường, khí huyết không được điều hòa, kinh cân thiếu dinh dưỡng, 

không co lại được mà gây nên bệnh. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định 

1.1. Lâm sàng[3],[4] 

- Chẩn đoán xác định liệt dây thần kinh VII ngoại biên:  

+ Miệng méo về bên lành, lệch nhân trung về bên lành, mất hoặc mờ nếp nhăn 

trán, mất hoặc mờ rãnh mũi má bên liệt.  

+ Dấu hiệu Souques dương tính.  

+ Dấu hiệu Charles Bell dương tính.  

+ Ngoài ra người bệnh có thể có một số triệu chứng khác: Khô mắt hoặc chảy 

nước mắt, giảm vị giác 2/3 trước lưỡi, giảm tiết nước bọt, cảm giác đau vùng sau 

tai.… 

1.2. Cận lâm sàng: 

 Giúp cho chẩn đoán định khu của tổn thương, theo dõi tiến triển cũng như tìm 

nguyên nhân của liệt mặt[4] 

* Chẩn đoán định khu tổn thương: 

Thực tế, dây VII không những bao gồm các sợi vận động cho các cơ của mặt mà 

còn có các sợi cảm giác đảm bảo phân bố thần kinh cảm giác cho vùng Ramsay - 

Hunt, các sợi thần kinh giác quan làm nhiệm vụ vị giác cho phần trước của lưỡi và 

các sợi thần kinh thực vật chi phối tiết nước mắt, tiết dịch của tuyến dưới hàm, dưới 

lưỡi. Dựa vào sự thoát ra của các sợi thần kinh khác nhau này có thể khu trú vị trí tổn 

thương. Hai thăm dò được sử dụng nhiều nhất, đó là: 

- Test tiết nước mắt của Schirmer: đo tiết nước mắt gây ra do ngửi mùi 

amoniac. Giảm tiết nước mắt phản xạ trên 30% so với bên lành, biểu hiện tổn thương 

ở trên đoạn hạch gối. 



 
 

 
 

- Nghiên cứu phản xạ xương bàn đạp: bằng cách đo trở kháng, biến mất phản 

xạ bảo vệ tai trong là tổn thương trên chỗ thoát ra của cơ bàn đạp. Ngoài ra, còn có 

các test: đo tiết nước bọt (test Blatt) và đo điện vị giác. Test dương tính biểu hiện tổn 

thương ở trên chỗ thoát ra của dây thừng nhĩ. 

* Nghiên cứu tiến triển: ngoài theo dõi các triệu chứng lâm sàng, điện cơ và 

phản xạ bàn đạp có thể giúp cho theo dõi quá trình tiến triển. 

- Điện cơ: có giá trị trong chẩn đoán và theo dõi và tiên lượng điều trị 

- Tổn thương myeline đơn thuần với nghẽn dẫn truyền ở phía trên và tiên lượng 

tốt. 

- Tổn thương sợi trục có thể hoàn toàn với phục hồi lâu hơn ngay cả không hoàn 

toàn hoặc không phục hồi tùy theo số sợi bị tổn thương. 

* Các xét nghiệm chỉ định giúp chẩn đoán nguyên nhân và phân biệt: 

- Chụp cắt lớp (liệt mặt liên quan đến chấn thương, viêm tai…). 

- Chụp cộng hưởng từ (đánh giá tình trạng dây mặt và não, u chèn ép). 

- Chọc dịch não tủy trong trường hợp do yếu tố viêm; Hc Guillian-Bare. 

- Nội soi tai mũi họng, XQ schuler trong trường hợp có viêm tai giữa, ống tai. 

* Cận lâm sàng thường quy: để theo dõi và tiên lượng bệnh. 

 - Công thức máu 

- Sinh hóa máu: Glu, ure, crea, ĐGĐ, GOT, GPT, mỡ máu....  

- Sinh hóa nước tiểu 

 - ĐTĐ, SAOB, XQ ngực thẳng 

2. Chẩn đoán phân biệt  

- Liệt mặt có nguồn gốc trung ương: thường dễ dàng loại trừ vì chủ yếu liệt ở 

nửa mặt dưới và phối hợp với các tổn thương của hệ tháp (thiếu hụt vận động cùng 

bên.trong trường hợp tổn thương vỏ não và dưới vỏ, với mức độ thay đổi, thất ngôn, 

rối loạn cảm giác…). 

- Liệt mặt nguồn gốc tại nhân: do tổn thương ở thân não và tương ứng với tổn 

thương nhân vận động và vùng lân cận của bó dưới - cầu. Lâm sàng biểu hiện liệt mặt 

kiểu ngoại biên, nhưng có phối hợp với các dấu hiệu khác của tổn thương hành  cầu 



 
 

 
 

(liệt mặt, liệt dây VI cùng bên tổn thương và liệt nửa người đối bên). Liệt mặt nguồn 

gốc tại nhân này có thể do tổn thương nhiễm trùng (giang mai, uốn ván, bại liệt), khối 

u (gliome) hoặc do mạch máu (nhất là nhuyễn cầu não). 

- Thiếu hụt vận động, nói chung là cân xứng, có thể thứ phát sau: 

+ Bệnh lý cơ. 

+ Nghẽn thần kinh - cơ của nhược cơ. 

+ Bệnh collagen như xơ cứng bì, viêm da cơ có thể cho vẻ mặt bất động với 

thay đổi màu sắc da và tổ chức dưới da. 

+ Mất cân xứng mặt bẩm sinh. 

IV. ĐIỀU TRỊ  

Với mỗi thể lâm sàng, tùy từng tình trạng bệnh lý của người bệnh, thầy thuốc kê 

đơn bài thuốc cổ phương, bài thuốc đối pháp lập phương, bài thuốc nghiệm phương 

để gia giảm thành phần, khối lượng các vị thuốc cổ truyền hoặc kê đơn các thành 

phẩm thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho phù hợp với chẩn đoán [1],[2],[5]. 

1. Thể phong hàn ở kinh lạc: Thường gặp trong liệt dây thần kinh VII do 

lạnh 

 1.1. Triệu chứng: Sau khi bị lạnh xuất hiện miệng méo, mắt nhắm không kín, 

khó thổi lửa, huýt sáo, ăn uống nước trào ra bên liệt, nhân trung lệch về bên lành, nếp 

nhăn trán và rãnh mũi má mờ hoặc mất bên liệt. Toàn thân có biểu hiện sợ gió, sợ 

lạnh, gai rét, rêu lưỡi trắng mỏng. Mạch phù khẩn. 

1.2. Chẩn đoán: 

- Chẩn đoán bát cương: Biểu thực hàn. 

- Chẩn đoán kinh lạc: Bệnh tại các kinh dương trên mặt. 

- Chẩn đoán nguyên nhân: Ngoại nhân (phong hàn). 

1.3. Pháp: Khu phong tán hàn, ôn kinh hoạt lạc. 

1.4. Phương 

 1.4.1. Điều trị bằng thuốc 

- Cổ phương: Đại tần giao thang: Khương hoạt 08g, Bạch thược 08g, Độc hoạt 

08g, Xuyên khung 08g, Tần giao 08g, Đảng sâm 12g, Bạch chỉ 08g, Bạch linh 08g, 



 
 

 
 

Cam thảo 06g, Ngưu tất 12g, Bạch truật 12g, Thục địa 12g, Đương qui 08g, Hoàng 

cầm 08g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần. - Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị 

thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp điều trị. 

- Nghiệm phương: Quế chi 06g, Cỏ xước 12g, Ké đầu ngựa 12g, Hương phụ 

06g, Kê huyết đằng 12g, Trần bì 06g, Bạch chỉ 10g, Kinh giới 10g. Sắc uống ngày 1 

thang, chia 2 lần. 

1.4.2. Điều trị không dùng thuốc: 

- Châm cứu: châm tả các huyệt 

 + Tại chỗ: Ế phong (TE.17), Nghinh hương (LI.20), Đồng tử liêu (GB.1), Địa 

thương (ST.4), Dương bạch (GB.14), Giáp xa (ST.6), Ngư yêu, Nhân trung (GV.26), 

Quyền liêu (SI.18), Thừa tương (CV.24). 

+ Toàn thân: Bách hội (GV.20), Phong trì (GB.20), Hợp cốc (LI.4) bên đối diện.  

Liệu trình: Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình. 

- Các kỹ thuật châm: Điện châm, điện mãng châm, ôn điện châm, ôn châm.  

Liệu trình: Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình. 

 - Hoặc cấy chỉ vào các huyệt: Nghinh hương (LI.20), Quyền liêu (SI.18), Đồng 

tử liêu (GB.1), Địa thương (ST.4), Dương bạch (GB.14), Giáp xa (ST.6), Phong trì 

(GB.20), Hợp cốc (LI.4) bên đối diện. Tùy tình trạng bệnh lý của người bệnh, thầy 

thuốc chọn công thức huyệt cấy chỉ phù hợp. Mỗi lần cấy chỉ có tác dụng khoảng từ 

7 đến 15 ngày tùy loại chỉ, sau thời gian tự tiêu của chỉ có thể thực hiện liệu trình tiếp 

theo. 

- Xoa bóp bấm huyệt: Các thủ thuật xoa, day, miết, véo, bóp các cơ vùng đầu 

mặt cổ, ấn, bấm các huyệt giống như châm. Xoa bóp 30 Phút /lần / ngày. Một liệu 

trình điều trị từ 15 đến 20 ngày. 

 - Thủy châm: Sử dụng các thuốc theo y lệnh có chỉ định tiêm bắp vào các huyệt 

như điện châm, ngày 1 lần, mỗi lần 2 – 3 huyệt. Một liệu trình điều trị từ 15 đến 20 

ngày. Tùy từng trường hợp cụ thể người thầy thuốc lựa chọn thuốc phù hợp với chẩn 

đoán. 



 
 

 
 

- Ngâm thuốc YHCT: Ngâm 20 Phút /lần / ngày. Một liệu trình điều trị từ 15 

đến 20 ngày. [6] 

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh. 

2. Thể phong nhiệt: Thường gặp trong liệt dây thần kinh VII do viêm nhiễm. 

2.1. Triệu chứng: Miệng méo, mắt nhắm không kín, khó thổi lửa, huýt sáo, ăn 

uống nước trào ra bên liệt, nhân trung lệch về bên lành, nếp nhăn trán và rãnh mũi 

má mờ hoặc mất bên liệt. Toàn thân có biểu hiện sốt, sợ gió, tiểu tiện vàng, đại tiện 

táo, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng. Mạch phù sác . 

2.2. Chẩn đoán: 

- Chẩn đoán bát cương: Biểu thực nhiệt 

- Chẩn đoán kinh lạc: Bệnh tại các kinh dương trên mặt. 

- Chẩn đoán nguyên nhân: Ngoại nhân (phong nhiệt).  

2.3. Pháp: Khu phong, thanh nhiệt, hoạt huyết.  

2.4. Phương  

2.4.1. Điều trị bằng thuốc  

- Nghiệm phương: Kim ngân hoa 16g, Xuyên khung 12g, Bồ công anh 16g, Đan 

sâm 12g, Thổ phục linh 12g, Ngưu tất 12g, Ké đầu ngựa 12g, Trần bì 08g. Sắc uống 

ngày 1 thang, chia 2 lần. - 

 Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

2.4.2. Điều trị không dùng thuốc 

 - Châm: châm tả các huyệt  

+ Tại chỗ: giống thể phong hàn vào kinh lạc  

+ Toàn thân: Bách hội (GV.20), Phong trì (GB.20), Hợp cốc (LI.4) bên đối diện, 

Khúc trì (LI.11) 2 bên, Nội đình (ST.44). Liệu trình: Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, 

từ 15 đến 20 ngày/liệu trình. Khônghâm khi có tổn thương trên da.  

- Các phương pháp điều trị khác như điện châm, điện mãng châm, cấy chỉ, xoa 

bóp bấm huyệt, thủy châm, ngâm thuốc yhct: giống thể phong hàn vào kinh lạc. Chú 



 
 

 
 

ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của mỗi người 

bệnh.  

3. Thể huyết ứ: Thường gặp trong liệt dây thần kinh VII do chấn thương như 

sau ngã, sau phẫu thuật vùng tai, vùng xương chẩm, nhổ răng hoặc khối u.  

3.1. Triệu chứng: Sau sang chấn xuất hiện miệng méo, mắt nhắm không kín, 

khó thổi lửa, huýt sáo, ăn uống nước trào ra bên liệt, nhân trung lệch về bên lành, nếp 

nhăn trán và rãnh mũi má mờ hoặc mất bên liệt. Lưỡi có điểm ứ huyết. Mạch sáp. 

 3.2. Chẩn đoán:  

- Chẩn đoán bát cương: Biểu thực. 

 - Chẩn đoán kinh lạc: Bệnh tại các kinh dương trên mặt. 

 - Chẩn đoán nguyên nhân: Bất nội ngoại nhân.  

3.3. Pháp: Hoạt huyết, tiêu ứ, hành khí.  

3.4. Phương  

3.4.1. Điều trị bằng thuốc 

 - Cổ phương: Tứ vật đào hồng: Xuyên khung 12g, Bạch thược 12g, Thục địa 

12g, Đương qui 12g, Hồng hoa 08g, Đào nhân 10g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 

lần.  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương: Đan sâm 12g, Chỉ xác 08g, Xuyên khung 12g, Uất kim 08g, 

Ngưu tất 12g, Tô mộc 10g, Hương phụ 10g, Trần bì 10g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 

2 lần.  

3.4.2. Điều trị không dùng thuốc 

 - Châm: châm tả các huyệt tại chỗ, toàn thân giống thể phong hàn và châm thêm 

Huyết hải (SP.10), Túc tam lý (ST.36) hai bên. Liệu trình: Lưu kim 20 - 30 

phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình.  

- Các phương pháp điều trị khác: giống thể trúng phong hàn vào kinh lạc. Chú 

ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của mỗi người 

bệnh. 



 
 

 
 

 V. KẾT HỢP ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN ĐẠI 

1. Nguyên tắc điều trị:  

- Điều trị tùy nguyên nhân  

2. Điều trị cụ thể: 

 2.1. Điều trị bằng thuốc: Phối hợp các nhóm thuốc sau[3],[4]:  

- Tăng dẫn truyền thần kinh.  

- Tái tạo bao myelin. 

 - Vitamin nhóm B liều cao (B1, B6, B12).  

 - Corticoid.  

- Kháng sinh khi có nhiễm khuẩn hoặc kháng vi rút khi bị zona.  

2.2. Điều trị không dùng thuốc: Nên phối hợp với dùng thuốc.  

- Đeo kính, băng mắt, nhỏ thuốc bảo vệ mắt.  

- Vật lý trị liệu: Điện di nivalin, sóng ngắn, điện xung dòng xung kích thích, 

hồng ngoại. 

 - Xoa bóp cơ mặt vùng liệt.  

- Hướng dẫn người bệnh tập nhăn trán, nhíu mày, huýt sáo, phát âm các âm b, 

p, u, i.  

- Trường hợp bị liệt mặt co cứng dai dẳng điều trị không kết quả có thể tiêm cồn 

hủy dây thần kinh. 

 2.3. Điều trị ngoại khoa: Chỉ định phẫu thuật cho liệt dây VII ngoại biên trong 

các trường hợp sau:  

- Liệt dây VII ngoại biên do lạnh tiến triển ngày càng nặng, sau điều trị nội khoa 

và vật lý trị liệu đến ngày thứ 21, lâm sàng vẫn không thấy dấu hiệu hồi phục, ghi 

điện thần kinh cơ có mức thoái hóa tới 90% kèm mất phản xạ nháy mắt hoặc đến 

tháng thứ 2 vẫn liệt mặt nặng và điện cơ mất hoạt động điện.  

- Liệt dây VII do viêm tai cấp hoặc mạn tính điều trị bảo tồn trong 4 - 5 tuần mà 

không có dấu hiệu phục hồi. 



 
 

 
 

 - Liệt dây VII sau mổ tai: cần kiểm tra ống Fallop, nếu có thay đổi hình thái cần 

phải mổ lại, nếu không thấy thay đổi thì điều trị nội khoa, sau 4 tuần không hồi phục 

thì có chỉ định mổ. 

 - Liệt dây thần kinh VII ngoại biên do các khối u. 

 VI. PHÒNG BỆNH  

- Tránh nhiễm lạnh, tránh những nơi gió lùa, giữ ấm vùng cổ về mùa đông.  

- Điều trị tích cực bệnh lý viêm tai giữa, viêm tai xương chũm.  

VII. Tiêu chuẩn nhập viện nội trú 

- Tất cả các trường hợp chẩn đoán xác định theo tiêu chuẩn trên là liệt dây thần 

kinh VII ngoại biên ( có các triệu chứng lâm sàng của liệt dây thần kinh VII ngoại 

biên: Miệng méo về bên lành, lệch nhân trung về bên lành, mất hoặc mờ nếp nhăn 

trán, mất hoặc mờ rãnh mũi má bên liệt.  

+ Dấu hiệu Souques dương tính.  

+ Dấu hiệu Charles Bell dương tính.  

+ Ngoài ra người bệnh có thể có một số triệu chứng khác: Khô mắt hoặc chảy 

nước mắt, giảm vị giác 2/3 trước lưỡi, giảm tiết nước bọt, cảm giác đau vùng sau 

tai.…). 

VIII. Tiêu chuẩn ra viện 

- Tất cả các triệu chứng lâm sàng giảm: mắt nhắm kín hơn, đỡ khô mắt, chảy 

nước mắt; miệng nhân trung đỡ lệch; đỡ đau vùng sau tai,.... 

- Các chỉ số dấu hiệu sinh tồn ổn định: mạch, nhiệt độ, huyết áp. 
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BÍ ĐÁI CƠ NĂNG 

(LONG BẾ) 

 

I. KHÁI NIỆM 

Theo Y học hiện đại, bí đái là tình trạng trong bàng quang có chứa nhiều nước 

tiểu mà người bệnh không đi tiểu được hoặc đi tiểu với số lượng rất ít, không phải do 

nguyên nhân cơ giới như là cản trở đường ra của nước tiểu . Bí đái bao gồm cả nguyên 

nhân thực thể và cơ năng. Bí đái cơ năng thường gặp là do viêm nhiễm, phẫu thuật 

vùng tiểu khung, điều trị bằng phẫu thuật vùng xương chậu, khớp háng, cột sống, 

vùng hậu môn trực tràng… hoặc ảnh hưởng của thuốc tê, mê… gây nên [1], [2]. 

Theo Y học cổ truyền, bí đái cơ năng thuộc phạm vi chứng Long bế hoặc Lung 

bế. Lung là tiểu tiện ít, tiểu không dễ dàng. Bế là chỉ một giọt nước tiểu cũng không 

ra, tiểu không thông, muốn đi tiểu cũng không được [3]. 

II. NGUYÊN NHÂN 

Theo Y học hiện đại (YHHĐ), bí đái do những nguyên nhân sau [1]: 

Thành bàng quang co bóp không đủ mạnh có thể là do mất liên hệ với hệ thần 

kinh điều khiển tiểu tiện. Nguyên nhân gây mất liên lạc như:  

- Các chấn thương cột sống, chấn thương vỡ xương chậu…  

- Các phẫu thuật vùng xương chậu, khớp háng, vùng cột sống thắt lưng, vùng 

hậu môn trực tràng, sau mổ đẻ … 

- Sử dụng một số thuốc tê, mê...  

- Viêm nhiễm vùng hạ vị, đường tiết niệu…   

Theo Y học cổ truyền (YHCT), bí đái do các nguyên nhân sau:[1], [3] 

- Do thấp nhiệt ở trung tiêu không hóa được làm cho khí cơ của bàng quang bị 

trở ngại gây nên bí đái.  

- Do phế nhiệt ảnh hưởng đến tuyên phát và túc giáng, qua đó ảnh hưởng đến 

chức năng thông điều thủy đạo, gây khó khăn nhị tiện, làm tiểu tiện không lợi, bí đái. 



 
 

 
 

- Do cáu giận quá mức làm can khí uất trệ hoặc do sau mổ, sau đẻ, do ảnh hưởng 

của một số loại thuốc làm cho khí cơ của bàng quang bị trở ngại, tiểu tiện bất lợi, bí 

đái.  

- Do thận khí tổn thương, tinh huyết hao tổn, mệnh môn hỏa suy làm cho khí 

hóa của bàng quang bất lợi, khí cơ bàng quang suy yếu gây nên bí đái. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định [1] 

1.1 Lâm sàng 

Triệu chứng chủ yếu là người bệnh đau tức vùng bụng dưới, bàng quang, vùng 

trước xương mu, khó chịu, bứt rứt, muốn đi tiểu nhưng không thể tiểu được, căng tức 

vùng bàng quang, khám bụng vùng hạ vị có cầu bàng quang. Bí đái cơ năng được 

chẩn đoán chủ yếu dựa vào thăm khám trên lâm sàng và điều trị bằng phương pháp 

Y học cổ truyền thường có hiệu quả cao.  

1.2. Cận lâm sàng:  

giúp chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, chẩn đoán nguyên nhân, tiên 

lượng, theo dõi trong quá trình điều trị gồm: 

- Xét nghiệm sinh hóa máu: Ure, creatinin, GOT, GPT, ĐGĐ, Glucose. 

- Xét nghiệm huyết học: tổng phân tích tế bào máu, tốc độ máu lắng, crp. 

-  Xét nghiệm sinh hóa nước tiểu. 

-  Điện tâm đồ. 

- Chụp X quang cột sống thắt lưng, X quang tim phổi. 

- Siêu âm ổ bụng. 

- Chụp citiscanner ổ bụng 

* Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm các 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. 

IV. ĐIỀU TRỊ  



 
 

 
 

Với mỗi thể lâm sàng, tùy từng tình trạng bệnh lý của người bệnh, thầy thuốc kê 

đơn bài thuốc cổ phương, bài thuốc đối pháp lập phương, bài thuốc nghiệm phương 

để gia giảm thành phần, khối lượng các vị thuốc cổ truyền hoặc kê đơn các thành 

phẩm thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho phù hợp với chẩn đoán[1],[2],[4] 

1. Thể bàng quang thấp nhiệt  

1.1. Triệu chứng: Tiểu lượng ít, nhỏ giọt, nước tiểu vàng, tiểu nóng rát, hoặc 

không tiểu tiện được, bụng dưới đầy, miệng đắng và khô, không muốn uống nước, 

đại tiện khó, rêu lưỡi vàng và nhớt, chất lưỡi đỏ. Mạch sác 

1.2. Chẩn đoán:  

- Chẩn đoán bát cương: Lý thực nhiệt.  

- Chẩn đoán tạng phủ: Bàng quang thấp nhiệt.  

- Chẩn đoán nguyên nhân: Thấp nhiệt.  

- Chẩn đoán bệnh danh: Long bế thể bàng quang thấp nhiệt.  

1.3. Pháp điều trị: Thanh nhiệt trừ thấp lợi thủy.  

1.4. Phương  

1.4.1. Điều trị bằng thuốc  

* Thuốc uống trong:  

- Cổ phương: dùng bài “Bát chính tán”:  

Mộc thông 12g, Xa tiền tử 08g, Cù mạch 12g, Biển súc 10g, Hoạt thạch 16g, 

Chi tử 08g, Đại hoàng 06g, Cam thảo 06g.  

Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

Gia giảm:  

Nếu tâm phiền, miệng lưỡi mọc mụn, đầu lưỡi đỏ đau gia: Hoàng liên 4g, Đạm 

trúc diệp 12g để thanh tâm giáng hỏa.  

Nếu miệng đắng dính, rêu lưỡi vàng nhớt gia: Thương truật 8g, Hoàng bá 10g, 

Ý dĩ 12g để hóa thấp thanh nhiệt.  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương: (Thuốc Nam - “Nam Y nghiệm phương”)  



 
 

 
 

Mã đề, Râu ngô, Rễ cỏ tranh mỗi vị 30g, nếu dùng tươi liều gấp 3. Sắc 2 - 3 lít 

nước uống trong ngày. Công dụng: thanh nhiệt, lợi thấp, thông tiểu.  

1.4.2. Điều trị không dùng thuốc:  

- Châm cứu: châm tả các huyệt:  

Khúc cốt (CV.2), Trung cực (CV.3), Quy lai (ST.29), Tam âm giao (SP.6), 

Huyết hải (SP.10), Dương lăng tuyền (GB.34).  

Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình.  

- Điện nhĩ châm: châm tả các điểm  

Thần môn, Tuyến nội tiết, Giao cảm Niệu đạo  

Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình.  

- Điện mãng châm:  

Trung cực xuyên Khúc cốt, Quy lai xuyên Khúc cốt, Trật biên (BL.54)  

Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình.  

- Xoa bóp bấm huyệt (tả pháp):  

+ xoa, xát, miết, day, bóp vùng bụng   

+ bấm huyệt: Trung cực (CV.3), Khúc cốt (CV.2),Thiên khu (ST.25), Quy lai 

(ST.29), Quan nguyên (CV.4), Khí hải (CV.6).  

+ Day các huyệt: Đản trung (CV.17), Túc tam lý (ST36), Tam âm giao (SP.6), 

Thái khê (KI.3),Dương lăng tuyền (GB.34).  

Xoa bóp 30 phút/lần/ngày. Một liệu trình điều trị từ 15 - 20 ngày.  

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh.  

2. Thể phế nhiệt  

2.1. Triệu chứng: Tiểu tiện nhỏ giọt, không dễ dàng, tia nhỏ không thông, hoặc 

không tiểu tiện được. Họng khô, phiền khát, thích uống nước. Thở ngắn gấp, rêu lưỡi 

vàng mỏng. Mạch sác.  

2.2. Chẩn đoán  

- Chẩn đoán bát cương: Lý thực nhiệt.  

- Chẩn đoán tạng phủ: Phế nhiệt.  



 
 

 
 

- Chẩn đoán nguyên nhân: Bất nội ngoại nhân (nội thương) .  

- Chẩn đoán bệnh danh: Long bế thể phế nhiệt.  

2.3. Pháp: Thanh phế, lợi thủy.  

2.4. Phương:  

2.4.1. Điều trị dùng thuốc  

* Thuốc uống trong:  

- Cổ phương: dùng bài “Thanh phế ẩm”:  

Sa sâm 16g, Hoàng cầm 12g, Tang bạch bì 12g, Mạch môn 12g, Bạch mao căn 

12g , Lô căn 12g, Chi tử 08g, Mộc thông 12g, Phục linh 12g, Xa tiền tử 08g.  

Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

Gia giảm:  

Nếu người bệnh tâm phiền, đầu lưỡi đỏ gia: Hoàng liên 4g, Đạm trúc diệp 12g.  

Nếu đại tiện khô kết không thông gia: Đại hoàng 4g để tả hạ thông tiện.  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương: (Thuốc Nam - “Nam Y nghiệm phương”)  

Râu mèo, Kim tiền thảo, vỏ rễ cây dâu, rau má, lá tre, vỏ bưởi mỗi vị 30g, nếu dùng 

tươi liều gấp 3 sắc 2 - 3 lít nước uống. Công dụng: thanh phế, thông tiểu.  

2.4.2. Điều trị không dùng thuốc:  

- Châm cứu: châm tả các huyệt[2]:  

Khúc cốt (CV.2), Trung cực (CV.3), Quy lai (ST.29), Hợp cốc (LI.4), Khúc trì 

(LI.11), Phế du (BL.13).  

Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình.  

- Điện nhĩ châm: giống thể bàng quang thấp nhiệt.  

- Điện mãng châm: giống thể bàng quang thấp nhiệt.  

- Xoa bóp bấm huyệt:  

+ Xoa, xát, miết, day, bóp vùng bụng  

+ Bấm huyệt: Trung cực (CV.3), Khúc cốt (CV2), Phế du (B.13), Quy lai 

(ST.29), Quan nguyên (CV.4), Khí hải (CV.6).  



 
 

 
 

+ Day huyệt: Đản trung (CV.17), Túc tam lý (ST.36), Phế du (BL.13), Tam âm 

giao (SP.6), Dương lăng tuyền (GB.34).  

Xoa bóp 30 phút/lần/ngày. Một liệu trình điều trị từ 15 đến 20 ngày.  

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh.  

3. Thể khí trệ huyết ứ  

3.1. Triệu chứng: Sau khi tình chí uất hận hoặc sau phẫu thuật, giang môn bị 

đau quá dẫn đến tiểu tiện đột ngột không thông hoặc thông mà không dễ dàng, bụng 

đầy trướng hoặc đau, dễ bị xúc động, buồn phiền, dễ cáu giận, rêu lưỡi vàng, chất 

lưỡi đỏ. Mạch huyền.  

3.2. Chẩn đoán  

- Chẩn đoán bát cương: Lý thực.  

- Chẩn đoán tạng phủ: Can, Bàng quang.  

- Chẩn đoán nguyên nhân: Nội nhân (cáu giận), Bất nội ngoại nhân (sau phẫu 

thuật).  

- Chẩn đoán bệnh danh: Long bế thể khí trệ, huyết ứ.  

3.3. Pháp điều trị: Sơ can lý khí (hoặc hành khí hoạt huyết), thông lợi tiểu tiện.  

3.4. Phương thuốc  

3.4.1. Điều trị dùng thuốc  

* Thuốc uống trong:  

- Cổ phương: bài “Sài hồ sơ can thang” hợp “Trầm hương giải khí tán”, giảm vị 

Trầm hương: Sài hồ 12g, Thanh bì 08g, Hương phụ 12g, Ô dược 10g, Hoạt thạch 

10g, Vương bất lưu hành 10g, Đương quy 08g. Sắc uống ngày 01 thang, chia 2 lần.  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương: (Thuốc Nam - “Nam Y nghiệm phương”)  

Râu mèo, Kim tiền thảo, rau đắng đất, rau dừa nước, vỏ cam mỗi vị 30g, nếu 

dùng tươi liều gấp 3 sắc 2 - 3 lít nước uống. Công dụng: khai uất, lý khí, thông tiểu.  

3.4.2. Điều trị không dùng thuốc  



 
 

 
 

- Châm cứu: châm tả các huyệt:  

Khúc cốt (CV.2), Trung cực (CV.3), Lan môn (Kỳ huyệt), Trật biên (BL.54), 

Bàng quang du (BL.28), Côn lôn (BL.60).  

Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình.  

- Điện nhĩ châm: giống thể bàng quang thấp nhiệt.  

- Điện mãng châm: giống thể bàng quang thấp nhiệt.  

- Xoa bóp bấm huyệt:  

+ Xoa, xát, miết, day, bóp vùng bụng.  

+ Bấm huyệt: Trung quản (CV.12), Thiên khu (ST.25), Quy lai (ST.29), Hạ quản 

(CV.10), Quan nguyên (CV.4), Đại hoành (SP.15), Khí hải (CV.6).  

+ Day các huyệt: Đản trung (CV.17), Túc tam lý (ST.36), Tam âm giao (SP.6), 

Thái khê (KI.3), Dương lăng tuyền (GB.34).  

Xoa bóp 30 phút/lần/ngày. Một liệu trình điều trị từ 15 đến 20 ngày.  

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh.  

4. Thể thận khí hư  

4.1. Triệu chứng: Thường gặp ở người cao tuổi, người bệnh tiểu ít, tiểu khó, 

kèm đau lưng mỏi gối, chân không ấm, chất lưỡi bệu, rêu lưỡi trắng. Mạch trầm 

nhược[3].  

4.2. Chẩn đoán  

- Chẩn đoán bát cương: Lý hư hàn.  

- Chẩn đoán tạng phủ: Thận, Bàng quang.  

- Chẩn đoán nguyên nhân: Bất nội ngoại nhân (nội thương).  

- Chẩn đoán bệnh danh: Long bế thể thận khí hư.  

4.3. Pháp điều trị: Bổ thận khí lợi thủy.  

4.4. Phương:  

4.4.1. Điều trị thuốc YHCT:  

* Thuốc uống trong:  



 
 

 
 

- Cổ phương: dùng bài “Tế sinh thận khí hoàn”: Thục địa 32g, Đơn bì 12g, Sơn 

thù 16g, Phụ tử chế 06g, Bạch linh 12g, Quế chi 14g, Hoài sơn 16g, Ngưu tất 12g, 

Trạch tả 12g, Xa tiền tử 12g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương: (Thuốc Nam - “Nam Y nghiệm phương”)  

Thông bạch 30g, gừng 12g. Nếu đau lưng gia ngũ gia bì, đỗ trọng 20g. Sắc từ 2 

đến 3 lít nước uống.  

Công dụng: thông dương, ích khí, tán kết, lợi niệu... trị chứng bí tiểu, tiểu đục, 

tiểu dắt, dương khí hư chân tay lạnh.  

4.4.2. Điều trị không dùng thuốc của YHCT 

- Châm cứu: châm bổ các huyệt:  

Khúc cốt (CV.2), Trung cực (CV.3), Quan nguyên (CV.4), Dương lăng tuyền 

(GB.34), Khí hải (CV.6), Quy lai (ST.29), Túc tam lý (ST.36), Tam âm giao (SP.6) 

Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình.  

- Điện nhĩ châm: giống thể bàng quang thấp nhiệt.  

- Điện mãng châm: giống thể bàng quang thấp nhiệt.  

- Xoa bóp bấm huyệt:  

+ Xoa, xát, miết, day, bóp vùng bụng  

+ Bấm huyệt: Quan nguyên (CV.4), Khí hải (CV.6) , Thận du (BL23), Tam âm 

giao (SP.6), Trung cực (CV3), Khúc cốt (CV.2), Quy lai (ST.29), Huyết hải (SP.10), 

Túc tam lý (ST.36).  

+ Day các huyệt: Đản trung (CV.17), Túc tam lý (ST.36), Tam âm giao (SP.6) 

Thái khê (KI.3), Dương lăng tuyền (GB.34).  

Xoa bóp 30 phút/lần/ngày. Một liệu trình điều trị từ 15 đến 20 ngày.  

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh.  

V. KẾT HỢP ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN ĐẠI  

Nếu châm không kết quả thì chuyển phương pháp:  



 
 

 
 

+ Đặt sonde tiểu  

+ Điều trị ngoại khoa mở thông bàng quang (nếu đặt sonde tiểu thất bại).  

VI. PHÒNG BỆNH  

- Thực hiện chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, tránh căng thẳng, cáu giận.  

- Thực hiện tốt chế độ ăn điều độ, tránh uống rượu bia nhiều.  

- Tránh lao động nặng.  

- Cần điều trị tích cực các bệnh viêm nhiễm đường tiết niệu, bệnh tiểu khung 

(nữ giới).  

- Cần vận động cơ thể thường xuyên, đều đặn như đi bộ, tập thể dục dưỡng sinh, 

bơi… để cho mọi cơ quan của cơ thể hoạt động, khí huyết lưu thông, bàng quang và 

cổ bàng quang co bóp nhịp nhàng thuận lợi cho việc đi tiểu. Những người có bệnh 

mạn tính về bàng quang, tiểu khung (phụ nữ) không nhịn tiểu và không nên ngồi lâu 

làm ứ đọng nước tiểu càng dễ dẫn đến bí tiểu.  

VII. Tiêu chuẩn nhập viện nội trú 

- Tất cả các trường hợp chẩn đoán xác định theo tiêu chuẩn trên là bí tiểu ( có 

các triệu chứng lâm sàng của bí tiểu tiện: đau tức vùng bụng dưới, bàng quang, vùng 

trước xương mu, khó chịu, bứt rứt, muốn đi tiểu nhưng không thể tiểu được, căng tức 

vùng bàng quang, khám bụng vùng hạ vị có cầu bàng quang). 

VIII. Tiêu chuẩn ra viện 

Bệnh nhân đi tiểu được, không tiểu buốt tiểu rắt 

 Các chỉ số dấu hiệu sinh tồn ổn định: mạch, nhiệt độ, huyết áp. 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 R33 Bí đái  

2 U66.371 Tiện bí  

3 U66.372 Lung bế  

4 R30.0 Đái khó  

5 U66.422.0 Lâm chứng  

6 R39.1 Các khó khăn khác khi tiểu tiện  

7 U66.431.1 Long bế  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

ĐAU CỘT SỐNG THẮT LƯNG 

(YÊU THỐNG) 

 

I. KHÁI NIỆM 

 Đau cột sống thắt lưng hay còn gọi là đau lưng vùng thấp (Low back pain) là 

hội chứng do đau khu trú trong khoảng từ ngang mức L1 đến nếp lằn mông (có thể ở 

một bên hoặc cả hai bên), đây là một hội chứng xương khớp hay gặp nhất trong thực 

hành lâm sàng. Khoảng 65-80% những người trưởng thành trong cộng đồng có đau 

cột sống thắt lưng (CSTL) cấp tính hoặc từng đợt một vài lần trong cuộc đời và 

khoảng 10% số này bị chuyển thành đau CSTL mạn tính [1] 

Theo Y học cổ truyền (YHCT), đau thắt lưng thuộc chứng Yêu thống. Thắt lưng 

là phủ của thận nên đau thắt lưng có quan hệ mật thiết với tạng thận [2].   

II. NGUYÊN NHÂN 

Theo Y học hiện đại (YHHĐ), đau thắt lưng gồm các nguyên nhân sau[3]:  

+ Nguyên nhân cơ học: căng giãn cơ, dây chằng cạnh cột sống quá mức; thoái 

hóa đĩa đệm cột sống; thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng (CSTL); trượt thân đốt 

sống, dị dạng thân đốt sống, loãng xương nguyên phát, …  

+ Không do nguyên nhân cơ học: đau lưng là triệu chứng của một trong các bệnh 

khớp mạn tính như viêm cột sống dính khớp, viêm khớp dạng thấp hoặc do nhiễm 

khuẩn (viêm đĩa đệm đốt sống do nhiễm khuẩn, áp xe cạnh cột sống), ung thư, ung 

thư di căn (vú, phổi, tuyến tiền liệt, đại tràng…), bệnh đa u tủy xương (Kahler), u 

vùng cột sống và một số nguyên nhân khác (loét hành tá tràng, sỏi thận, bệnh lý động 

mạch chủ bụng…).  

+ Nguyên nhân khác: stress, rối loạn tâm lý.  

Theo Y học cổ truyền (YHCT), đau thắt lưng gồm các nguyên nhân sau: 

- Ngoại nhân:  



 
 

 
 

+ Hàn thấp: Thường gặp ở những người làm việc, sinh hoạt ở nơi ẩm, lạnh lâu 

ngày hoặc bị cảm phải hàn thấp gây trở ngại kinh lạc, khí huyết trong đường kinh 

mạch vùng thắt lưng bị bế tắc.  

+ Thấp nhiệt: Do bị cảm phải tà khí thấp nhiệt hoặc do hàn thấp lâu ngày không 

khỏi tà khí lưu lại kinh lạc uất lại hóa nhiệt mà gây ủng trệ kinh lạc.  

- Bất nội ngoại nhân: Do chấn thương vùng lưng, sai tư thế làm cho khí trệ huyết 

ứ ảnh hưởng đến sự vận hành của khí huyết.  

- Nội thương: Can chủ cân, thận chủ cốt tủy, do sức yếu, lao lực quá độ, người 

già yếu hoặc mắc bệnh lâu ngày làm thận tinh bị suy tổn, can huyết hư không nuôi 

dưỡng được kinh mạch mà sinh bện 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác đinh [1], [3], [4] 

1.1. Lâm sàng 

+ Đau thắt lưng do nguyên nhân cơ học: 

 ✓ Do căng giãn dây chằng quá mức: đau xuất hiện đột ngột sau bê vật nặng, 

sau các hoạt động sai tư thế hoặc sau nhiễm lạnh. Đau có tính chất cơ học, kèm theo 

co cứng cơ cạnh cột sống, ấn có điểm đau cạnh cột sống, cột sống mất đường cong 

sinh lý.  

✓ Do thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng: thường có kèm theo triệu chứng của 

đau thần kinh hông to. Trường hợp có chèn ép nặng người bệnh có thể có rối loạn cơ 

tròn, phản xạ gân xương chi dưới giảm hoặc mất, nếu đau kéo dài có thể có teo cơ 

đùi và cẳng chân.  

+ Đau thắt lưng không do nguyên nhân cơ học: Người bệnh thường có các triệu 

chứng khác kèm theo như: sốt, dấu hiệu nhiễm trùng hoặc gầy sút nhanh, đau ngày 

càng tăng, không đáp ứng với các thuốc giảm đau thông thường… Khi có dấu hiệu 

chỉ điểm của một bệnh toàn thân liên quan đến đau vùng thắt lưng.  

+ Đau thắt lưng do nguyên nhân tâm lý: Cần loại trừ các bệnh thực thể gây đau 

thắt lưng trước khi chẩn đoán do nguyên nhân tâm lý. 

1.2. Cận lâm sàng:  



 
 

 
 

 - Đau thắt lưng do nguyên nhân cơ học: 

 + Các xét nghiệm phát hiện dấu hiệu viêm, bilan phospho - calci thường ở 

trong giới hạn bình thường. 

 + Xquang thường quy đa số bình thường hoặc có thể gặp một trong các hình 

ảnh sau: 

 • Hình ảnh thoái hóa cột sống: hẹp các khe liên đốt, đặc xương ở mâm đốt sống, 

các gai xương ở thân đốt sống, đôi khi có trượt thân đốt sống. 

 • Hình ảnh loãng xương: đốt sống tăng thấu quang hoặc có lún xẹp. 

 • Có thể có các hình ảnh tổn thương thân đốt sống trong một số trường hợp đau 

thắt lưng do thuộc nhóm đau cột sống thắt lưng “triệu chứng” (ổ khuyết xương, vỡ 

thân đốt sống… ). 

 + Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng, điện cơ: chỉ định khi có triệu chứng 

đau thần kinh tọa. 

 -  Đau cột sống thắt lưng là triệu chứng của một bệnh toàn thân: 

Khi có các triệu chứng nghi ngờ đau cột sống thắt lưng là triệu chứng của một 

bệnh toàn thân, tùy theo nguyên nhân được định hướng mà chỉ định thêm các xét 

nghiệm khác (bilan lao, bilan đa u tủy xương (bệnh Kahler), bilan ung thư... nhằm 

xác định nguyên nhân. 

Các xét nghiệm thường quy: 

- Xét nghiệm sinh hóa máu: Ure, creatinin, GOT, GPT, ĐGĐ, Glucose. 

- Xét nghiệm huyết học: tổng phân tích tế bào máu, tốc độ máu lắng. 

-  Xét nghiệm sinh hóa nước tiểu. 

-  Điện tâm đồ. 

- X quang tim phổi. 

- Siêu âm ổ bụng. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

Với mỗi thể lâm sàng, tùy từng tình trạng bệnh lý của người bệnh, thầy thuốc kê 

đơn bài thuốc cổ phương, bài thuốc đối pháp lập phương, bài thuốc nghiệm phương 



 
 

 
 

để gia giảm thành phần, khối lượng các vị thuốc cổ truyền hoặc kê đơn các thành 

phẩm thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho phù hợp với chẩn đoán[3],[5] 

1. Thể hàn thấp: Thường gặp trong những trường hợp đau thắt lưng do lạnh.  

1.1. Triệu chứng: Đau nhiều vùng thắt lưng, đau tăng khi trời lạnh, ẩm, cơ cạnh 

cột sống co cứng, ấn đau, không đỏ, sợ lạnh, rêu lưỡi trắng mỏng. Mạch phù khẩn[5].  

1.2. Chẩn đoán: - Chẩn đoán bát cương: Biểu thực hàn. - Chẩn đoán kinh lạc: 

Bệnh tại kinh bàng quang. - Chẩn đoán nguyên nhân: Ngoại nhân (hàn thấp). 

 1.3. Pháp: Tán hàn, trừ thấp, ôn thông kinh lạc.  

1.4. Phương  

1.4.1. Điều trị bằng thuốc 

 * Thuốc uống trong: 

 - Cổ phương: Can khương thương truật thang:  

Can khương 08g, Quế chi 08g, Thương truật 08g, Ý dĩ 08g, Cam thảo 06g, Bạch 

linh 12g, Xuyên khung 16g, Thiên niên kiện 20g, Thổ phục linh 20g, Rễ cây xấu hổ 

16g, Hà thủ ô 20g, Quế chi 20g, Cỏ xước 20g, Sinh địa 10g. Sắc uống mỗi ngày 01 

thang, chia 3 lần trong ngày, uống khi thuốc còn ấm.  

* Thuốc dùng ngoài: 

 - Ngải cứu tươi 100g sao nóng với muối ăn lượng vừa đủ chườm tại chỗ đau.  

- Cồn xoa bóp xoa tại chỗ đau. 

 - Hoặc các bài thuốc xông, các bài thuốc dùng ngoài của các cơ sở khám chữa 

bệnh đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

1.4.2. Điều trị không dùng thuốc 

- Châm hoặc cứu:  

châm tả các huyệt:  

+ Tại chỗ: A thị, Thượng liêu (BL.31), Yêu dương quan (GV.3), Thứ liêu 

(BL.32), Giáp tích vùng thắt lưng, Thận du (BL.23), Đại trường du (BL.25), Yêu du 

(GV.2).  

+ Toàn thân: Hoàn khiêu (GB.30), Ủy trung (BL.40), Dương lăng tuyền 

(GB.34), Côn lôn (BL.60). 



 
 

 
 

 Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình. 

 - Các kỹ thuật châm: Điện châm, điện mãng châm, ôn điện châm, ôn châm.  

Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình. 

 - Điện nhĩ châm: Các điểm cột sống, Não, Thượng thận. Nhĩ châm 1 lần/ngày, 

từ 15 đến 20 ngày/liệu trình. 

 - Hoặc cấy chỉ vào các huyệt: Thận du (BL.23) Giáp tích L4-L5 Đại trường du 

(BL.25) Yêu du (GV.2) Yêu dương quan (GV.3).  

Tùy tình trạng bệnh lý của người bệnh, thầy thuốc chọn công thức huyệt cấy chỉ 

phù hợp. Mỗi lần cấy chỉ có tác dụng khoảng từ 7 đến 15 ngày, sau thời gian tự tiêu 

của chỉ có thể thực hiện liệu trình tiếp theo. 

 - Xoa bóp bấm huyệt: Các thủ thuật xát, xoa, miết, phân, hợp, day, bóp, lăn, 

chặt vùng lưng, phát, ấn, bấm các huyệt A thị, Giáp tích và du huyệt tương ứng vùng 

đau. Vận động cột sống thắt lưng. Xoa bóp 30 phút/lần/ngày. Một liệu trình điều trị 

từ 10 đến 15 ngày. 

 - Thủy châm: Sử dụng các thuốc theo y lệnh có chỉ định tiêm bắp vào các huyệt 

như châm, ngày 1 lần, mỗi lần 2 đến 3 huyệt. Một liệu trình điều trị từ 10 đến 15 

ngày. Tùy từng trường hợp cụ thể người thầy thuốc lựa chọn thuốc phù hợp với chẩn 

đoán.  

- Giác hơi vùng lưng. Ngày giác một lần. 

 - Xông thuốc vùng thắt lưng bằng máy.  

-  Ngâm thuốc YHCT: Ngâm 20 Phút /lần / ngày. Một liệu trình điều trị từ 10 

đến 15 ngày. [6] 

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh.  

2. Thể thấp nhiệt: Thường gặp trong những trường hợp đau thắt lưng do nhiễm 

khuẩn vùng cột sống.  

2.1. Triệu chứng: Vùng thắt lưng đau kèm theo sưng nóng đỏ hoặc có cảm giác 

nóng bứt rứt, có thể sốt, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng dầy. Mạch nhu sác.  

 2.2. Chẩn đoán: 



 
 

 
 

 - Chẩn đoán bát cương: Biểu thực nhiệt.  

- Chẩn đoán kinh lạc: Bệnh tại kinh bàng quang. 

 - Chẩn đoán nguyên nhân: Ngoại nhân (thấp nhiệt).  

2.3. Pháp: Thanh nhiệt trừ thấp. 

2.4. Phương  

2.4.1. Điều trị bằng thuốc  

- Cổ phương: Tứ diệu tán: Thương truật 08g, Hoàng bá 15g, Ngưu tất 15g, Ý dĩ 

20g. Sắc uống mỗi ngày 01 thang, chia 2 lần.  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương: Lá lốt 20g, Sài đất 10g, Thiên ni. Sắc uống mỗi ngày 01 

thang, chia 2 lần.  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương: Bach truật (sao cám) 20g, Hy thiêm thảo 20g, Ý dĩ 20g, Tỳ 

giải 40g, Cam thảo nam 10g. Sắc uống mỗi ngày 01 thang, chia 2 lần.  

2.4.2. Điều trị không dùng thuốc 

 - Châm: Châm tả các huyệt giống thể hàn thấp. 

 - Điện nhĩ châm: Giống thể hàn thấp 

-  Ngâm thuốc YHCT: Ngâm 20 Phút /lần / ngày. Một liệu trình điều trị từ 10 

đến 15 ngày. 

- Người bệnh nên vận động thắt lưng từ từ, nhẹ nhàng theo sự tiến triển tốt lên 

của bệnh.  

- Nếu người bệnh có các khối áp xe ở vùng thắt lưng: Không châm, cứu. Chú ý: 

Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của mỗi người 

bệnh.  

3. Thể huyết ứ: Thường gặp trong những trường hợp đau thắt lưng do căng giãn 

dây chằng, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, khối u vùng cột sống thắt lưng.  



 
 

 
 

3.1. Triệu chứng: Đau lưng xuất hiện sau khi vác nặng, lệch người hoặc sau 

một động tác thay đổi tư thế đột ngột, đau dữ dội ở một chỗ, cự án, vận động bị hạn 

chế, thay đổi tư thế thì đau tăng, chất lưỡi tím, có điểm ứ huyết. Mạch sáp. 

 3.2. Chẩn đoán:  

- Chẩn đoán bát cương: Biểu thực.  

- Chẩn đoán kinh lạc: Bệnh tại kinh bàng quang. 

 - Chẩn đoán nguyên nhân: Bất nội ngoại nhân.  

3.3. Pháp: Hoạt huyết hóa ứ, thư cân hoạt lạc.  

3.4. Phương  

3.4.1. Điều trị bằng thuốc  

* Thuốc uống trong: 

 - Cổ phương: Thân thống trục ứ thang: Đương qui 12g, Xuyên khung 12g, Đào 

nhân 06g, Hồng hoa 06g, Một dược 08g, Chích thảo 06g, Hương phụ 12g, Khương 

hoạt 12g, Tần giao 12g, Địa long 06g, Ngưu tất 12g, Ngũ linh chi 06g. Sắc uống mỗi 

ngày 01 thang, chia 2 lần.  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương: Ngải cứu 12g, Trần bì 08g, Tô mộc 12g, Kinh giới 12g, Nghệ 

vàng 10g, Uất kim 10g. Sắc uống mỗi ngày 01 thang, chia 2 lần.  

* Thuốc dùng ngoài:  

- Ngải cứu tươi 100g sao nóng với muối ăn lượng vừa đủ chườm tại chỗ đau.  

- Cồn xoa bóp xoa tại chỗ đau.  

- Hoặc các bài thuốc xông, các bài thuốc dùng ngoài của các cơ sở khám chữa 

bệnh đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

3.4.2. Điều trị không dùng thuốc  

- Châm: Châm tả các huyệt giống thể hàn thấp, thêm các huyệt Cách du 2 bên. 

 - Điện nhĩ châm, điện mãng châm, cấy chỉ, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, 

ngâm thuốc yhct: Giống thể hàn thấp.  



 
 

 
 

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh.  

4. Thể can thận hư: Thường gặp trong những trường hợp đau thắt lưng do thoái 

hóa cột sống thắt lưng, loãng xương, gặp ở người cao tuổi.  

4.1. Triệu chứng: Đau âm ỉ, chân gối yếu, lao động đau nhiều, nghỉ ngơi đau 

giảm ít. Trường hợp dương hư thì sắc mặt nhợt, chân tay lạnh, bụng dưới lạnh đau, 

sắc lưỡi nhợt. Mạch trầm tế. Nếu âm hư thì miệng họng khô, sắc mặt đỏ, lòng bàn tay 

bàn chân nóng, lưỡi đỏ. Mạch tế sác. 

 4.2. Chẩn đoán: 

 - Chẩn đoán bát cương: Biểu lý tương kiêm, hư trung hiệp thực. 

 - Chẩn đoán tạng phủ/kinh lạc: Can thận hư, bệnh tại kinh bàng quang.  

- Chẩn đoán nguyên nhân: Bất nội ngoại nhân (nội thương), ngoại nhân (phong 

hàn thấp).  

4.3. Pháp: Bổ can thận, khu phong trừ thấp, thông kinh hoạt lạc. 

4.4. Phương:  

4.4.1. Điều trị bằng thuốc:  

* Thuốc uống trong:  

- Cổ phương: Độc hoạt ký sinh thang: Đảng sâm 10g, Phục linh 15g, Đương qui 

10g, Bạch thược 15g, Thục địa 15g, Xuyên khung 10g, Đỗ trọng 15g, Ngưu tất 15g, 

Quế chi 06g, Tế tân 04g, Độc hoạt 10g, Tang ký sinh 30g, Phòng phong 10g, Tần 

giao 10g, Cam thảo 06g. Sắc uống mỗi ngày 01 thang, chia 2 lần. 

 - Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương: Đỗ trọng 12g, Rễ cỏ xước 12g, Cẩu tích 12g, Cốt toái 12g, 

Dây đau xương 12g, Hoài sơn 12g, Tỳ giải 12g, Thỏ ty tử 12g. Sắc uống mỗi ngày 

01 thang, chia 2 lần. 

 * Thuốc dùng ngoài:  

- Ngải cứu tươi 100g sao nóng với muối ăn lượng vừa đủ chườm tại chỗ đau. 

 - Cồn xoa bóp xoa tại chỗ đau.  



 
 

 
 

- Hoặc các bài thuốc xông, các bài thuốc dùng ngoài của các cơ sở khám chữa 

bệnh đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

4.4.2. Điều trị không dùng thuốc:  

- Điện châm, điện mãng châm: Châm tả các huyệt giống thể hàn thấp, thêm châm 

bổ huyệt: Thái khê (KI.3), Tam âm giao (SP.6), Thận du (BL.23), Thái xung (LR.3).  

- Điện nhĩ châm, cấy chỉ, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, ngâm thuốc yhct: 

Giống thể hàn thấp.  

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh.  

5. Thể thận dương hư  

5.1. Triệu chứng: Vùng thắt lưng đau âm ỉ, chân gối yếu, lao động đau nhiều, 

nghỉ ngơi đau đỡ ít, sắc mặt nhợt, sợ lạnh, chân tay lạnh, bụng dưới lạnh, tiểu đêm, 

đại tiện phân nát, sắc lưỡi nhợt. Mạch trầm tế.  

5.2. Chẩn đoán:  

- Chẩn đoán bát cương: Lý, hư, hàn.  

- Chẩn đoán tạng phủ: Thận dương hư. 

 - Chẩn đoán nguyên nhân: Bất nội ngoại nhân (nội thương).  

5.3. Pháp: Ôn bổ thận dương  

5.4. Phương:  

5.4.1. Điều trị bằng thuốc: 

 - Cổ phương: Thận khí hoàn: Thục địa 12g, Trạch tả 08g, Hoài sơn 12g, Phục 

linh 08g, Sơn thù 08g, Nhục quế 06g, Đan bì 08g, Hắc phụ tử 06g. Sắc uống mỗi 

ngày 01 thang, chia 2 lần. 

 - Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương: Cốt khí củ 12g, Tang ký sinh 12g, Cẩu tích 12g, Bạch truật 

12g, Tục đoạn 12g, Hoài sơn 12g, Ngưu tất 12g. Sắc uống mỗi ngày 01 thang, chia 2 

lần.  

* Thuốc dùng ngoài:  



 
 

 
 

- Ngải cứu tươi 100g sao nóng với muối ăn lượng vừa đủ chườm tại chỗ đau.  

- Cồn xoa bóp xoa tại chỗ đau.  

- Hoặc các bài thuốc xông, các bài thuốc dùng ngoài của các cơ sở khám chữa 

bệnh đãđược các cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

5.4.2. Điều trị không dùng thuốc:  

- Điện châm, ôn điện châm, điện mãng châm: Châm bổ và ôn châm các huyệt 

giống thể hàn thấp, thêm các huyệt: Thái khê (KI.3), Tam âm giao (SP.6), Thận du 

(BL.23), Thái xung (LR.3), Quan nguyên (CV.4), Khí hải (CV.6), Mệnh môn (GV.4) 

 - Điện nhĩ châm, cấy chỉ, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, ngâm thuốc yhct: 

Giống thể hàn thấp.  

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh. 

 V. KẾT HỢP ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN ĐẠI 

 1. Nguyên tắc điều trị [1],[3],[4] 

- Điều trị theo nguyên nhân.  

- Kết hợp điều trị thuốc hóa dược với các biện pháp phục hồi chức năng, luyện 

tập, thay đổi lối sống nhằm bảo vệ cột sống thắt lưng.  

2. Điều trị cụ thể  

2.1. Điều trị nguyên nhân: Tùy theo nguyên nhân điều trị theo phác đồ của 

YHHĐ 

 - Do khối u cần chẩn đoán sớm và điều trị bằng YHHĐ.  

- Do vi khuẩn lao: cần chẩn đoán sớm và điều trị bằng YHHĐ.  

- Do thoái hóa cột sống thắt lưng: thuốc điều trị thoái hóa khớp theo cơ chế bệnh 

sinh.  

- Do loãng xương.  

- Do viêm cột sống dính khớp. 

 - Do vi khuẩn khác: dùng kháng sinh theo phác đồ.  

2.2. Điều trị không đặc hiệu  



 
 

 
 

2.2.1. Điều trị bằng thuốc Tùy từng trường hợp bệnh, có thể chọn trong các 

nhóm thuốc sau:  

- Thuốc giảm đau: chọn một trong các thuốc theo bậc thang giảm đau của Tổ 

chức Y tế Thế giới. Tùy theo tình trạng đau mà điều chỉnh liều thuốc cho phù hợp. - 

Chống viêm không steroid (NSAIDs): không được phối hợp hai loại thuốc trong 

nhóm.  

- Thuốc giãn cơ.  

- Trường hợp đau có nguồn gốc thần kinh có thể kết hợp với một trong các thuốc 

giảm đau thần kinh.  

- Kết hợp thuốc an thần, thuốc ức chế trầm cảm khi cần thiết.  

2.2.2. Điều trị không dùng thuốc  

- Nếu đau cấp tính: Nằm nghỉ tại chỗ trên giường phẳng từ 3 đến 5 ngày. - Kết 

hợp các phương pháp phục hồi chức năng. 

- Người bệnh phải đeo đai hỗ trợ thắt lưng khi ngồi dậy hoặc đi lại vận động 

(nếu cần).  

2.3. Điều trị ngoại khoa: Chỉ định phẫu thuật cho các trường hợp đau thắt lưng 

do thoát vị đĩa đệm hoặc kèm trượt đốt sống đã được điều trị nội khoa tích cực trong 

ba tháng nhưng không đạt hiệu quả, đặc biệt đối với trường hợp đau nhiều, có dấu 

hiệu ép rễ nặng (teo cơ nhanh, rối loạn cơ tròn, rối loạn cảm giác).  

VI. PHÒNG BỆNH  

- Thực hiện các biện pháp tránh tái phát đau vùng thắt lưng: làm việc đúng tư 

thế, đặc biệt tư thế đúng khi mang vật nặng. Nếu phải hoạt động ở tư thế ngồi hoặc 

đứng lâu, phải luôn giữ cho cột sống ở tư thế thẳng. Cần thay đổi tư thế mỗi 20 đến 

30 phút một lần, tránh ngồi cúi gập về trước hoặc lệch vẹo về một bên.  

- Tập thể dục thường xuyên.  

- Đảm bảo chế độ ăn đủ calci và vitamin D.  

- Giảm cân nếu thừa cân.  

- Dự phòng loãng xương ở người có nguy cơ cao. 

VII. Tiêu chuẩn nhập viện nội trú 



 
 

 
 

 Tất cả các trường hợp chẩn đoán xác định theo tiêu chuẩn trên là đau lưng, 

đau cột sống thắt lưng, đau làm cho bệnh nhân giảm vận động hoặc ảnh hưởng đến 

sinh hoạt của người bệnh. 

VIII. Tiêu chuẩn ra viện 

Bệnh nhân đỡ hoặc không còn đau lưng, vận động đi lại khá hơn 

Các chỉ số dấu hiệu sinh tồn ổn định: mạch, nhiệt độ, huyết áp. 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 M54 Đau lưng  

2 U62.392.3 Yêu thống  

3 M54.9 Đau lưng không đặc hiệu  

4 U62.392.5 Yêu thống  

5 M54.5 Đau cột sống thắt lưng  

6 U62.392.5 Yêu thống  



 
 

 
 

7 M54.8 Các đau lưng khác  

8 U62.392.8 Yêu thống  

 

  



 
 

 
 

 

ĐAU THẦN KINH TỌA 

(YÊU CƯỚC THỐNG) 

 

 

I. KHÁI NIỆM 

 Đau thần kinh tọa (sciatica pain) còn gọi là đau thần kinh hông to, biểu hiện 

bởi cảm giác đau dọc theo đường đi của thần kinh tọa: đau tại cột sống thắt lưng lan 

tới mặt ngoài đùi, mặt trước ngoài cẳng chân, mắt cá ngoài và tận ở các ngón chân. 

Tùy theo vị trí tổn thương mà hướng lan của đau có khác nhau [1]. 

Theo Y học cổ truyền, đau thần kinh tọa được miêu tả trong các y văn với các 

bệnh danh như “Yêu cước thống”, “Tọa cốt phong”, “Tọa điến phong”, “Yêu cước 

đông thống” và thuộc phạm vi chứng Tý [2].   

II. NGUYÊN NHÂN  

Theo Y học hiện đại (YHHĐ), Nguyên nhân hay gặp nhất gây đau thần kinh tọa 

là thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng (thường gặp thoát vị đĩa đệm L4-L5 hoặc L5- 

S1 gây chèn ép rễ L5 hoặc S1 tương ứng). Ngoài ra các nguyên nhân khác gây đau 

thần kinh tọa như: thoái hóa cột sống thắt lưng, trượt thân đốt sống, chấn thương, tổn 

thương thân đốt sống (do lao, vi khuẩn, u, ung thư), viêm đĩa đệm đốt sống, tình trạng 

mang thai...  [1], [2], [3] 

Theo Y học cổ truyền (YHCT), thần kinh tọa do các nguyên nhân sau[4]: 

- Do phong hàn thấp xâm phạm vào bì phu kinh lạc gây khí huyết vận hành trong 

kinh lạc bị ứ trệ. Phong có tính di chuyển nên người bệnh có triệu chứng đau lan theo 

đường đi của dây thần kinh tọa. Hàn có tính chất ngưng trệ, làm cho khí huyết kinh 

lạc bị tắc nghẽn gây ra co rút gân cơ. Thấp có tính nê trệ làm tắc trở kinh lạc gây nên 

cảm giác tê bì, nặng nề, vận động khó khăn.  

- Do can thận hư, phong hàn thấp thừa cơ xâm phạm vào bì phu, kinh lạc làm 

kinh lạc bế tắc, kinh khí không lưu thông gây đau, hạn chế vận động. Phong hàn thấp 

tà uất lâu hóa nhiệt làm người bệnh có triệu chứng nóng rát nơi đau.  



 
 

 
 

- Do chấn thương làm huyết ứ gây bế tắc kinh lạc, kinh khí không lưu thông gây 

đau và hạn chế vận động. 

III. CHẨN ĐOÁN  

1. Chẩn đoán xác định  

1.1. Lâm sàng[1], [3] 

 Đau dọc đường đi của dây thần kinh tọa, đau tại cột sống thắt lưng lan tới mặt 

ngoài đùi, mặt trước ngoài cẳng chân, mắt cá ngoài và tận ở các ngón chân. Tùy theo 

vị trí tổn thương mà biểu hiện trên lâm sàng có khác nhau: Tổn thương rễ L4 đau đến 

khoeo chân; tổn thương rễ L5 đau lan tới mu bàn chân tận hết ở ngón chân cái (ngón 

I); tổn thương rễ L5 đau lan tới lòng bàn chân (gan chân) tận hết ở ngón V (ngón út). 

Một số trường hợp không đau cột sống thắt lưng, chỉ đau dọc chân. 

 − Đau có thể liên tục hoặc từng cơn, giảm khi nằm nghỉ ngơi, tăng khi đi lại 

nhiều. Trường hợp có hội chứng chèn ép: tăng khi ho, rặn, hắt hơi. Có thể có triệu 

chứng yếu cơ. Giai đoạn muộn có teo cơ tứ đầu đùi, hạn chế vận động, co cứng cơ 

cạnh cột sống. 

− Một số nghiệm pháp: 

+ Hệ thống điểm đau Valleix, dấu chuông bấm dương tính. 

+ Dấu hiệu Lasègue dương tính. 

+ Các dấu hiệu khác có giá trị tương đương dấu hiệu Lasègue: dấu hiệu Chavany, 

dấu hiệu Bonnet. 

+ Phản xạ gân xương: Phản xạ gân bánh chè giảm hoặc mất trong tổn thương rễ 

L4, phản xạ gân gót giảm hoặc mất trong tổn thương rễ S1. 

1.2. Cận lâm sàng 

 − Các xét nghiệm về dấu hiệu viêm trong xét nghiệm máu âm tính, các chỉ số 

sinh hóa thông thường không thay đổi. Tuy nhiên cần chỉ định xét nghiệm bilan viêm, 

các xét nghiệm cơ bản nhằm mục đích loại trừ những bệnh lý như viêm nhiễm, ác 

tính và cần thiết khi chỉ định thuốc. 

 − Chụp Xquang thường quy cột sống thắt lưng: ít có giá trị chẩn đoán nguyên 

nhân. Đa số các trường hợp Xquang thường quy bình thường hoặc có dấu hiệu thoái 



 
 

 
 

hóa cột sống thắt lưng, trượt đốt sống. Chỉ định chụp Xquang thường quy nhằm loại 

trừ một số nguyên nhân (viêm đĩa đệm đốt sống, tình trạng hủy đốt sống do ung 

thư…). 

 − Chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng: nhằm xác định chính xác 

dạng tổn thương cũng như vị trí khối thoát vị, mức độ thoát vị đĩa đệm, đồng thời có 

thể phát hiện các nguyên nhân ít gặp khác (viêm đĩa đệm đốt sống, khối u, …). 

 − Chụp CT-scan: chỉ được chỉ định khi không có điều kiện chụp cộng hưởng 

từ. 

 − Điện cơ: giúp phát hiện và đánh giá tổn thương các rễ thần kinh. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

Cần phân biệt với các trường hợp giả đau thần kinh tọa. 

 − Đau thần kinh đùi, đau thần kinh bì đùi, đau thần kinh bịt. 

 − Đau khớp háng do viêm, hoại tử, thoái hóa, chấn thương. 

 − Viêm khớp cùng chậu, viêm, áp xe cơ thắt lưng chậu. 

3.Chẩn đoán thể lâm sàng 

- Thể cấp tính: Triệu chứng như trên nhưng đau cấp tính những ngày đầu. 

- Thể mạn tính: Mức độ đau âm ỉ, kéo dài có từng đợt cấp xảy ra. 

- Thể đau dây thần kinh hông hai bên: Có thể đau cùng lúc hai bên hoặc đau một 

bên trước rồi lan sang bên kia. 

- Thể liệt và teo cơ: Sau một thời gian xuất hiện liệt và teo cơ phát hiện bằng 

nghiệm pháp cơ lực. 

IV. ĐIỀU TRỊ  

Với mỗi thể lâm sàng, tùy từng tình trạng bệnh lý của người bệnh, thầy thuốc kê 

đơn bài thuốc cổ phương, bài thuốc đối pháp lập phương, bài thuốc nghiệm phương 

để gia giảm thành phần, khối lượng các vị thuốc cổ truyền hoặc kê đơn các thành 

phẩm thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho phù hợp với chẩn đoán[2],[4] 

1. Thể phong hàn thấp: Thường gặp trong những trường hợp đau thần kinh tọa 

do lạnh.  



 
 

 
 

1.1. Triệu chứng: Sau khi bị nhiễm lạnh, đau từ thắt lưng hoặc từ mông xuống 

chân, đau có điểm khu trú, chưa có teo cơ, đau tăng khi trời lạnh, chườm ấm dễ chịu. 

Sợ gió, sợ lạnh, đại tiện có thể bình thường hoặc nát, tiểu tiện trong, chất lưỡi nhợt, 

rêu lưỡi trắng mỏng. Mạch phù hoặc phù khẩn .  

1.2. Chẩn đoán  

- Chẩn đoán bát cương: Biểu thực hàn.  

- Chẩn đoán kinh lạc: Kinh bàng quang và/hoặc Kinh đởm. 

- Chẩn đoán nguyên nhân: Ngoại nhân (Phong hàn thấp).  

1.3. Pháp: Khu phong, tán hàn, trừ thấp, ôn thông kinh lạc. 

1.4. Phương  

1.4.1. Điều trị bằng thuốc  

- Cổ phương: Can khương thương truật linh phụ thang gia giảm  

Can khương 08g, Quế chi 08g, Thương truật 08g,Ý dĩ 08g, Cam thảo 06g, Bạch 

linh 12g, Xuyên khung 16g. 

Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương:  

Độc hoạt 10g, Phòng phong 08g, Uy linh tiên 12g, Tang ký sinh 12g, Tế tân 

04g, Quế chi 06g, Trần bì 08g, Chỉ xác 08g, Đan sâm 12g, Rễ cỏ xước 12g, Xuyên 

khung 12g  

Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

1.4.2. Điều trị không dùng thuốc:  

- Châm hoặc cứu: Châm tả các huyệt  

+ Nếu đau theo kinh Bàng quang (Đau kiểu rễ S1): các huyệt  

A thị vùng cột sống thắt lưng Giáp tích L4- L5, L5- S1, Thận du (BL. 23), Đại 

trường du (BL. 25), Trật biên (BL. 54), Ân môn (BL. 37), thừa phù (BL. 36), Ủy 

trung (BL. 40),Thừa sơn (BL. 57), Côn lôn (BL. 60),  



 
 

 
 

+ Nếu đau theo kinh Đởm (Đau kiểu rễ L5): các huyệt A thị vùng cột sống thắt 

lưng, Giáp tích L4- L5, L5- S1, Thận du (BL. 23), Đại trường du (BL. 25), Hoàn 

khiêu (GB. 30), Phong thị (GB. 31), Dương lăng tuyền (GB. 34), Huyền chung (GB. 

39), Khâu khư (GB. 40)  

- Các kỹ thuật châm: Điện châm, điện mãng châm, ôn điện châm, ôn châm.  

Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình.  

- Hoặc cấy chỉ vào các huyệt:  

Giáp tích L2-4, Thận du (BL. 23), Đại trường du (BL. 25), Trật biên (BL. 54), 

hoàn khiêu (GB.30), Phong thị (GB. 31), Túc tam lý (ST.36), Thừa sơn (BL. 57),  

Huyền chung (GB. 39), Dương lăng tuyền (GB. 34), Địa ngũ hội (GB. 42)  

Tùy tình trạng bệnh lý của người bệnh, thầy thuốc chọn công thức huyệt cấy chỉ 

phù hợp. Mỗi lần cấy chỉ có tác dụng khoảng 15 ngày, sau thời gian tự tiêu của chỉ 

có thể thực hiện liệu trình tiếp theo.  

- Xoa bóp bấm huyệt: Các thủ thuật xoa, xát, miết, day, lăn vùng lưng của chân 

đau. Bấm các huyệt bên đau. Vận động cột sống, vận động chân. Phát từ thắt lưng 

xuống chân đau. Liệu trình xoa bóp 30 phút/lần/ngày, một liệu trình điều trị từ 15 đến 

30 ngày, tùy theo mức độ và diễn biến của bệnh.  

- Thủy châm: Sử dụng các thuốc theo y lệnh có chỉ định tiêm bắp.  

Các huyệt: Đại trường du (BL. 25), Trật biên (BL. 54), Thừa phù (BL. 36)  

+ Thủy châm một lần/ngày, mỗi lần thủy châm vào 2- 3 huyệt. Một liệu trình 

điều trị từ 10-15 lần, có thể tiến hành 2-3 liệu trình liên tục. Tùy từng trường hợp cụ 

thể người thầy thuốc lựa chọn thuốc phù hợp với chẩn đoán.  

- Giác hơi vùng lưng, chân đau. Ngày giác một lần.  

-  Ngâm thuốc YHCT: Ngâm 20 Phút /lần / ngày. Một liệu trình điều trị từ 10 

đến 15 ngày. [5] 

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh.  

2. Thể phong hàn thấp kết hợp can thận hư: Thường gặp trong những trường 

hợp đau thần kinh tọa do thoái hóa cột sống.  



 
 

 
 

2.1. Triệu chứng: Đau vùng thắt lưng lan xuống mông, chân dọc theo đường đi 

của dây thần kinh tọa, đau có cảm giác tê bì, nặng nề, có thể teo cơ, bệnh kéo dài, dễ 

tái phát.  

Kèm theo triệu chứng ăn kém, ngủ ít. Chất lưỡi nhợt bệu, rêu lưỡi trắng dầy và 

nhớt. Mạch nhu hoãn hoặc trầm nhược.  

2.2. Chẩn đoán  

- Chẩn đoán bát cương: Biểu lý tương kiêm, hư trung hiệp thực, thiên hàn.  

- Chẩn đoán tạng phủ: Can thận hư (Tỳ hư nếu có teo cơ).  

- Chẩn đoán kinh lạc: Kinh bàng quang và/hoặc Kinh đởm.  

- Chẩn đoán nguyên nhân: Ngoại nhân + Bất nội ngoại nhân (nội thương).  

2.3. Pháp: Khu phong, tán hàn, trừ thấp, bổ can thận (kiện tỳ nếu có teo cơ).  

2.4. Phương  

2.4.1. Điều trị bằng thuốc  

- Bài cổ phương: Độc hoạt tang ký sinh thang  

Độc hoạt 10g, Phòng phong 12g, Tang ký sinh 12g, Tế tân 04g, Tần giao 12g, 

Đương quy 12g, Phục linh 12g, Quế chi 04g, Bạch thược 12g, Xuyên khung 08g,  

Thục địa 12g, Chích cam thảo 06g, Đỗ trọng 12g, Ngưu tất 12g, Đảng sâm 12g  

Ngày sắc uống 1 thang, chia 3 lần, liệu trình 10 - 15 thang.  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương:  

Thục địa 12g, Ý dĩ 12g, Cẩu tích 12g, Bạch truật 12g, Tục đoạn 12g, Củ mài 

12g, Tang ký sinh 12g, Tỳ giải 12g, Rễ cỏ xước 12g, Hà thủ ô đỏ 12g, Đảng sâm 12g  

Ngày sắc uống 1 thang, chia 3 lần, liệu trình 10 - 15 thang.  

2.4.2. Điều trị không dùng thuốc:  

- Châm: Châm tả các huyệt giống thể phong hàn và châm bổ thêm các huyệt Can 

du (BL.18), Thận du (BL.23).  

- Thủy châm: Giống thể phong hàn thấp.  



 
 

 
 

- Cấy chỉ: giống thể phong hàn thấp, thêm huyệt Can du (BL.18), Thận du 

(BL.23).  

- Xoa bóp bấm huyệt: giống thể phong hàn thấp, bấm thêm huyệt Can du 

(BL.18), Thận du (BL.23).  

- Ngâm thuốc YHCT: Ngâm 20 Phút /lần / ngày. Một liệu trình điều trị từ 10 

đến 15 ngày. [5] 

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh.  

3. Thể thấp nhiệt: Thường gặp trong những trường hợp đau thần kinh tọa do 

viêm nhiễm.  

3.1. Triệu chứng: Đau vùng thắt lưng lan xuống mông, chân dọc theo đường đi 

của dây thần kinh hông to, đau có cảm nóng rát như kim châm. Chân đau nóng hơn 

chân bên lành, chất lưỡi hồng hoặc đỏ, rêu lưỡi vàng. Mạch hoạt sác.  

3.2. Chẩn đoán  

- Chẩn đoán bát cương: Biểu thực nhiệt.  

- Chẩn đoán kinh lạc: Kinh bàng quang và/hoặc Kinh đởm.  

- Chẩn đoán nguyên nhân: Ngoại nhân (thấp nhiệt).  

3.3. Pháp: Thanh nhiệt trừ thấp, hành khí hoạt huyết.  

3.4. Phương  

3.4.1. Điều trị bằng thuốc  

- Cổ phương: Ý dĩ nhân thang hợp với Nhị diệu tán  

Ý dĩ nhân 12g, Quế chi 06g, Cam thảo 06g, Thược dược 06g, Ma hoàng 06g, 

Hoàng bá 12g, Bạch truật 12g, Thương truật 12g, Đương quy 12g  

Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần, liệu trình 10 - 15 thang.  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương:  

Núc nác 12g, Thương truật 08g, Thổ phục linh 12g, Ý dĩ 16g, Tần giao 12g, 

Huyết giác 16g, Kê huyết đằng 12g, Đan sâm 12g, Hương phụ 12g, Vỏ quýt 12g  



 
 

 
 

Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

3.4.2. Điều trị không dùng thuốc:  

- Châm tả các huyệt giống thể phong hàn thấp.  

+ Liệu trình: ngày 1 lần, 7- 14 ngày/liệu trình.  

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh.  

4.Thể huyết ứ: Thường gặp trong những trường hợp đau thần kinh tọa do chấn 

thương hoặc do thoát vị đĩa đệm.  

4.1. Triệu chứng: Đau đột ngột, dữ dội tại một điểm, đau lan xuống chân, hạn 

chế vận động nhiều, chất lưỡi tím, có điểm ứ huyết. Mạch sáp.  

4.2. Chẩn đoán  

- Chẩn đoán bát cương: Biểu thực.  

- Chẩn đoán kinh lạc: Kinh bàng quang và/hoặc Kinh đởm.  

- Chẩn đoán nguyên nhân: Bất nội ngoại nhân (huyết ứ).  

4.3. Pháp: Hoạt huyết khứ ứ, thông kinh hoạt lạc.  

4.4. Phương  

4.4.1. Điều trị bằng thuốc:  

- Cổ phương: Thân thống trục ứ thang  

Đương quy 12g, Đào nhân 06g, Hồng hoa 06g, Nhũ hương 08g, Chích thảo 04g 

Hương phụ chế 12g, Khương hoạt 12g, Tần giao 12g, Địa long 06g, Ngưu tất 12g  

Ngũ linh chi (tôi giấm) 12g  

Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương:  

Ngải cứu 12g, Trần bì 08g, Tô mộc 12g, Kinh giới 12g, Nghệ vàng 10g, Uất kim 

10g, Rễ cỏ xước 12g  

Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

4.4.2. Điều trị không dùng thuốc:  



 
 

 
 

- Điện châm: châm tả các huyệt như thể phong hàn thấp và thêm huyệt Huyết 

hải (SP.10).  

- Xoa bóp bấm huyệt: Giống thể phong hàn thấp và tránh động tác vận động cột 

sống (gập đùi vào ngực).  

- Ngâm thuốc YHCT: Ngâm 20 Phút /lần / ngày. Một liệu trình điều trị từ 10 

đến 15 ngày. [5] 

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh.  

V. KẾT HỢP ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN ĐẠI 

1. Nguyên tắc điều trị [1],[3] 

- Điều trị theo nguyên nhân (thường gặp nhất là thoát vị đĩa đệm cột sống thắt 

lưng).  

- Giảm đau và phục hồi vận động nhanh.  

- Điều trị nội khoa với những trường hợp nhẹ và vừa.  

- Can thiệp ngoại khoa khi có những biến chứng liên quan đến vận động, cảm 

giác. 

- Đau thần kinh tọa do nguyên nhân ác tính: điều trị giải chèn ép cột sống kết 

hợp điều trị chuyên khoa.  

2. Điều trị cụ thể:  

2.1. Điều trị bằng thuốc:  

Tùy từng trường hợp bệnh, có thể chọn trong các nhóm thuốc sau:  

- Thuốc giảm đau: chọn một trong các thuốc theo bậc thang giảm đau của Tổ 

chức Y tế Thế giới. Tùy theo tình trạng đau mà điều chỉnh liều thuốc cho phù hợp  

- Chống viêm không steroid (NSAIDs): không được phối hợp hai loại thuốc 

trong nhóm, sử dụng phối hợp với thuốc bảo vệ dạ dày nhóm ức chế bơm proton.  

- Thuốc giãn cơ.  

- Trường hợp đau có nguồn gốc thần kinh có thể kết hợp với một trong các thuốc 

giảm đau thần kinh.  



 
 

 
 

- Trong trường hợp đau nhiều, các thuốc giảm đau ít tác dụng, có thể tiêm 

Corticosteroid ngoài màng cứng.  

- Thuốc chống thoái hóa khớp tác dụng chậm (Với trường hợp đau thần kinh tọa 

do thoái hóa cột sống thắt lưng).  

2.2. Điều trị không dùng thuốc:  

- Chế độ nghỉ ngơi: Nằm giường cứng, tránh các động tác mạnh đột ngột, tránh 

mang vác nặng, đứng, ngồi quá lâu.  

- Vật lý trị liệu: Chiếu đèn hồng ngoại, thể dục trị liệu, kéo giãn cột sống thắt 

lưng, treo người bằng xà đơn, bơi, đeo đai lưng hỗ trợ nhằm tránh quá tải trên đĩa 

đệm cột sống.  

VI. PHÒNG BỆNH  

- Giữ tư thế cột sống thẳng đứng khi ngồi lâu, đứng lâu, có thể mang đai lưng 

hỗ trợ.  

- Tránh bị nhiễm lạnh, ẩm thấp kéo dài.  

- Tránh các động tác đột ngột, sai tư thế, mang vác nặng.  

- Luyện tập bơi lội hoặc yoga để tăng sức bền của khối cơ lưng.  

VII. Tiêu chuẩn nhập viện nội trú 

-   Tất cả các trường hợp chẩn đoán xác định theo tiêu chuẩn trên là đau thần 

kinh tọa ( bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng với 2 hội chứng: Hội chứng cột sống thắt 

lưng, và hội chứng chèn ép rễ thần kinh). 

VIII. Tiêu chuẩn ra viện 

Các triệu chứng lâm sàng giảm: Hội chứng cột sống thắt lưng, và hội chứng 

chèn ép rễ thần kinh giảm 

Các chỉ số dấu hiệu sinh tồn ổn định: mạch, nhiệt độ, huyết áp. 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 M54.3 Đau thần kinh tọa  

2 U62.391 Tọa cốt phong  

3 U62.392 Yêu cước thống  

4 G57.0 Tổn thương dây thần kinh hông to  

5 U55.651 Yêu cước thống  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

DI CHỨNG NHỒI MÁU NÃO 

(BÁN THÂN BẤT TOẠI) 

 

I.KHÁI NIỆM 

Theo Y học hiện đại, di chứng tai biến mạch máu não nói chung và di chứng 

nhồi máu não nói riêng là hậu quả thường gặp của nhóm bệnh lý thần kinh mà nguyên 

nhân chính là do các bệnh lý tim mạch. Nhồi máu não xảy ra khi một mạch máu bị 

huyết khối hoặc bị nghẽn mạch làm khu vực não tưới máu bởi động mạch đó bị thiếu 

máu và hoại tử. Nhồi máu não chiếm khoảng 85% các tai biến mạch máu não, nguyên 

nhân chủ yếu do: xơ vữa mạch ở người lớn tuổi; tăng huyết áp; bệnh tim có loạn nhịp, 

hẹp van hai lá, viêm nội tâm mạc bán cấp… Trên lâm sàng, bệnh thường biểu hiện 

bằng tình trạng liệt nửa người với các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra từ từ với 

các triệu chứng thần kinh khu trú hơn lan toả và được xếp vào phạm vi của chứng 

“Bán thân bất toại” của Y học cổ truyền[1], [2].  

II. NGUYÊN NHÂN 

Theo YHHĐ có nhiều nguyên nhân gây nhồi máu não[3]: 

* Nhồi máu não do cục máu đông 

Cục máu đông có thể hình thành từ tim hoặc mạch máu. Các nguyên nhân từ tim 

như: rung nhĩ, nhồi máu cơ tim mới, van nhân tạo, bệnh cơ tim giãn, bệnh lý van tim, 

cục máu đông từ tĩnh mạch về tim... huyết khối có nguồn gốc từ động mạch như bong 

mảng vữa xơ, bắt nguồn từ quai động mạch chủ hoặc mạch cảnh. 

* Nhồi máu não do nghẽn mạch 

Có thể gây tắc mạch lớn, nhỡ hoặc nhỏ. Chủ yếu là do vữa xơ mạch cảnh, mạch 

não. 

* Nhồi máu não do nguyên nhân khác: 

- Các thuốc tránh thai: nguy cơ tăng gấp 9 lần so với người bình thường 

- Bóc tách động mạch não: chiếm 5% các tai biến thiếu máu não, thường ở người 

trẻ 25-45t. 



 
 

 
 

- Loạn sản xơ cơ thành mạch 

- Viêm động mạch: bệnh tạo keo, viêm động mạch tế bào khổng lồ, viêm động 

mạch ở người nghiện ma túy hoặc viêm động mạch do nhiễm trùng. 

- Bệnh takayashu: Viêm tắc các động mạch lớn, thường gặp ở phụ nữ trẻ châu á 

. 

- Moya- maya. 

- Các bệnh máu: đa hồng cầu, rối loạn đông máu... 

Theo YHCT, Nguyên nhân chính gây chứng “bán thân bất toại” là[2]: 

+ Ăn uống không điều độ, ăn nhiều chất béo ngọt, uống nhiều rượu bia hoặc lo 

nghĩ quá nhiều gây tổn thương Tỳ. Tỳ hư lâu ngày không vận hóa được thủy thấp làm 

thủy thấp đình trệ lại mà sinh đàm. Đàm tích trệ trong cơ thể lâu ngày uất lại hóa hỏa, 

hỏa động sinh phong mà gây bệnh.  

+ Người cao tuổi hoặc bẩm tố thận tinh hư tổn không nuôi dưỡng được can âm. 

Âm hư không tiềm được dương làm can dương vượng lên mà sinh phong, phong động 

gây nên bệnh.  

+ Người hay cáu giận, tình chí uất ức làm ảnh hưởng tới chức năng sơ tiết của 

tạng can, can hỏa vượng sinh phong mà gây bệnh.  

- Ngoại phong: chính khí cơ thể hư suy, vệ khí bất cố, lạc mạch trống rỗng làm 

phong tà thừa cơ xâm nhập vào kinh mạch khiến cho kinh mạch bế tắc, khí huyết 

không thông mà gây bệnh.  

- Nội phong:  

- Khí hư, huyết ứ: Người cao tuổi, khí huyết cơ thể hư suy lâu ngày dẫn tới khí 

hư huyết ứ mà gây bệnh. bệnh. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác đinh [3] 

1.1. Lâm sàng 

- Hỏi bệnh: Tiền sử thiếu máu não thoáng qua, các yếu tố nguy cơ( tăng huyết 

áp, đái thái đường, bệnh lý tim mạch, rối loạn lipid máu...) 



 
 

 
 

- Tính chất xuất hiện: Các triệu chứng, dấu hiệu thần kinh khu trú xuất hiện đột 

ngột từ vài phút, vài giờ, tối đa có thể vài ngày. Các triệu chứng có thể tăng dần đến 

ngày t3-t4 sau đó giảm dần. 

- Triệu chứng thần kinh khu trú: Biếu hiện thiếu  sót chức năng vùng não bị tổn 

thương ( tùy thuộc động mạch bị tổn thương, có thể thuộc hệ cảnh hoặc sống nền) . 

Liệt nửa người, có thể kèm rối loạn cảm giác, thất ngôn, bán manh ( đồng bên hay 

bán manh khác bên ), chóng mặt, liệt các dây thần kinh sọ não, gội chứng giao bên... 

- Rối loạn ý thức: thường không có hoặc nhẹ, rối loạn ý thức nặng nếu diện tổn 

thương rộng, có thể kèm rối loạn tâm thần trong những ngày đầu, đặc biệt là bệnh 

nhân trên 65t. 

- Cơn động kinh: cục bộ hoặc toàn thể ( chiếm 5% các trường hợp) 

- Để chẩn đoán xác định: 

+ CTScanner SN: Thấy hình ảnh giảm tỷ trọng phân bố vùng động mạch não 

chi phối.  

+ MRI sọ não: Chụp khi có nghi ngờ cần phân biệt với U não hoặc không thấy 

tổn thương trên CTSN.phát hiện nhồi máu sớm 

+ Chụp mạch não (CT 128 mạch não) : đánh giá tổn thương, vị trí mạch tắc 

- Để phục vụ điều trị: 

+ Xét nghiêm sinh hóa máu: Ure, creatinin, GOT, GPT, CK, CK-MB, Chol, Tri, 

HDL, LDL, ĐGĐ, Glucose, Uríc, Pro, Al, Troponin T,... 

+ Xét nghiệm huyết học: CTM, ĐMCB,D.Dimer,HbsAg,HCV 

+ Xét nghiệm sinh hóa nước tiểu 

+ Điện tâm đồ, XQ ngực thẳng, SAOB, SA xuyên sọ 

- Để tìm nguyên nhân, biến chứng: 

+ SA doppler tim, SA mạch cảnh, yếu tố tăng đông, nuôi cấy vi khuản, khí máu 

* Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm các 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. 



 
 

 
 

3.2. Chuẩn đoán phân biệt 

 - U não 

 - Ap xe não 

 - Huyết khối tĩnh mạch não 

 - Sán não  

 - Bệnh não HIV, Bệnh não rối loạn chuyển hóa  

3.3 Chẩn đoán giai đoạn 

- Giai đoạn tối cấp : trong 6h đầu 

- Giai đoạn cấp ; trong 3 ngày đầu 

- Giai đoạn bán cấp sớm ; trong 7 ngày đầu 

- Giai đoạn bán cấp muộn ; trong 14 ngày đầu 

- Giai đoạn mãn ; sau 14 ngày 

3.4  Chẩn đoán biến chứng 

Có thể gặp các biến chứng sau: 

- Loét các điểm tì đè do nằm lâu. 

- Nhiễm khuẩn cơ hội: Viêm phổi, viêm đường tiết niệu. 

- Teo cơ, cứng khớp. 

- Huyết khối lòng mạch. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

Với mỗi thể lâm sàng, tùy từng tình trạng bệnh lý của người bệnh, thầy thuốc kê 

đơn bài thuốc cổ phương, bài thuốc đối pháp lập phương, bài thuốc nghiệm phương 

để 80 gia giảm thành phần, khối lượng các vị thuốc cổ truyền hoặc kê đơn các thành 

phẩm thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho phù hợp với chẩn đoán[1], [2], [4]. 

1. Thể can thận âm hư 

Thường gặp ở người có thể trạng gầy, người cao tuổi, tăng huyết áp và có xơ 

vữa mạch. 

1.1. Triệu chứng: Bán thân bất toại (yếu, liệt nửa người), chân tay cứng đờ, co 

quắp, nói ngọng, miệng méo, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, ù tai, chất lưỡi đỏ, không 

rêu hoặc rêu vàng khô. Mạch huyền sác. 



 
 

 
 

1.2. Chẩn đoán 

- Chẩn đoán bát cương: Lý hư nhiệt. 

- Chẩn đoán tạng phủ: Can thận âm hư. 

- Chẩn đoán nguyên nhân: Bất nội ngoại nhân (nội thương). 

1.3. Pháp điều trị: Tư âm tiềm dương, trấn hỏa tức phong. 

1.4. Phương 

1.4.1. Điều trị bằng thuốc 

- Cổ phương: Lục vị địa hoàng hoàn (Tiểu nhi dược chứng trực quyết), Sắc uống 

ngày 1 thang, chia 2 lần 

 

Thục địa 12g Trạch tả 08g 

Hoài sơn 12g Phục linh 08g 

Sơn thù 12g Mẫu lệ 10g 

Đan bì 08g Miết giáp 10g 

 

 

Hoặc bài: Đại định phong châu (Ôn bệnh điều biện) 

Mạch môn 10g Bạch thược 10g 

A giao 08g Ngũ vị tử 08g 

Sinh mẫu lệ 10g Sinh miết giáp 10g 

Sinh quy bản 10g Can địa hoàng 08g 

Kê tử hoàng 2 quả Chích cam thảo 06g 

Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần. Chú ý sau khi sắc xong cho Kê tử hoàng vào 

bát thuốc và uống nóng. 

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị. 

- Nghiệm phương: 



 
 

 
 

Long cốt  

Quy bản  

Bạch thược  

Thiên môn  

Câu đằng  

12g  

12g  

12g  

12g  

12g  

Mẫu lệ  

Miết giáp  

Huyền sâm  

Ngưu tất  

Cam thảo  

12g 

12g 

12g 

12g 

06g 

Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần. 

1.4.2. Điều trị không dùng thuốc  

- Châm: 

+ Phác đồ huyệt chung: Bách hội (GV.20), Kiên ngung (LI.15), Khúc trì (LI.11), 

Ngoại quan (TE.5), Kiên tỉnh (GB.21), Tý nhu (LI.14), Thủ tam lý (LI.10), Dương 

trì (TE.4), Hợp cốc (LI.4), Phục thỏ (ST.32), Túc tam lý (ST.36), Huyết hải (SP.10),  

Thái khê (KI.3), Can du (BL.18), Huyền chung (GB.39), Bát tà, Phong thị (GB.31), 

Lương khâu (ST.34), Giải khê (ST.41), Âm lăng tuyền (SP.9), Tam âm giao (SP.6), 

Thận du (BL.23), Dương lăng tuyền (GB.34), Bát tà, Bát phong 

+ Nếu liệt mặt: Địa thương (ST.4), Quyền liêu (SI.18) 

+ Nếu nói ngọng: Liêm tuyền (CV.23), Giáp xa (ST.6), Thừa tương (CV.24) bên 

liệt, Bàng liêm tuyền 2 bên. 

Liệu trình: 10 – 15 ngày/liệu trình. Chọn 16 – 20 huyệt cho 1 lần châm, thời gian 

châm 30 phút/lần/ngày. 

       - Cấy chỉ: Có thể chọn 10 – 15 huyệt theo phác đồ huyệt trên để cấy chỉ nửa 

người bên 

liệt. Mỗi lần cấy chỉ có tác dụng từ 7 đến 14 ngày, sau thời gian tự tiêu của chỉ 

đến 

khám lại để có chỉ định thực hiện liệu trình tiếp theo. 

- Điện mãng châm: 

+ Thất ngôn, châm tả các huyệt: Bách hội (GV.20), Ngoại kim tân, Thượng liêm 

tuyền hướng về gốc lưỡi, Ngoại ngọc dịch 

+ Liệt mặt, Châm tả các huyệt:Quyền liêu (SI.18), xuyên Hạ quan (ST.7), Địa 

thương (ST.4), xuyên Giáp xa (ST.6), Thừa tương (CV.24), Ế phong (TE.17) 



 
 

 
 

         + Liệt tay, Châm tả các huyệt: Giáp tích C4 xuyên C7, Đại chùy (GV.14) xuyên 

Tích trung, Kiên ngung (LI.15) xuyên Khúc trì (LI.11), Kiên trinh (SI.9) xuyên Cực 

tuyền (HT.1), Khúc trì (LI.11) xuyên Ngoại quan (TE.5), Hợp cốc (LI.4) xuyên Lao 

cung (PC.8), Bát tà. 

 + Liệt chân, Châm tả các huyệt:Giáp tích D12 xuyên L5, Hoàn khiêu (GB.30), 

xuyên Thừa phù (BL.36), Thừa sơn (BL.57) xuyên Uỷ trung (BL.40),Lương khâu 

(ST.34) xuyên Bễ quan (ST.31), Giải khê (ST.41) xuyên Khâu khư (GB.40),Tích 

trung (GV.6) xuyên Yêu dương quan (GV.3), Dương lăng tuyền (GB.34) xuyên 

Huyền chung (GB.39), Phi dương (BL.58) xuyên Côn lôn (BL.60),Địa ngũ hội 

(GB.42) Châm bổ các huyệt:Thận du (BL.23) xuyên Bạch hoàn du (BL.30),Tam âm 

giao (SP.6) xuyên Âm cốc (KI.10),Thái khê (KI.3) xuyên Trúc tân (KI.9),Huyết hải 

(SP.10) xuyên Âm liêm (LB.11) Liệu trình: 10 – 15 lần/liệu trình. Thời gian châm 20 

– 30 phút/lần. 

 - Laser châm: Công thức huyệt như trong công thức huyệt điện châm. Liều điều 

trị: A thị huyệt 1 – 2J/cm2, các huyệt khác 1 – 3J/cm2. Thời gian 15 – 20 phút cho 

một lần laser châm. Mỗi ngày một lần, một liệu trình từ 10 đến 15 lần.  

- Thủy châm: Sử dụng các thuốc có chỉ định tiêm bắp, tùy từng trường hợp cụ 

thể người thầy thuốc có thể sử dụng thuốc phù hợp với chẩn đoán. Mỗi lần thủy châm 

2 – 3 huyệt, mỗi huyệt 1 – 2ml, ngày thủy châm 1 lần, từ 10 đến 15 ngày/liệu trình. 

- Xoa bóp bấm huyệt: Thực hiện các động tác xoa bóp bấm huyệt và vận động 

nửa 

người bên liệt. Day, ấn, bấm huyệt như trong công thức huyệt điện châm. Liệu trình: 

từ 10 đến 15 ngày/liệu trình. Mỗi lần xoa bóp bấm huyệt 30 phút, ngày 1 lần.  

-  Ngâm thuốc YHCT: Ngâm 20 Phút /lần / ngày. Một liệu trình điều trị từ 10 

đến 15 ngày. [5] 

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của mỗi 

người bệnh. 

2. Thể phong đàm 

Thường gặp ở những người tăng huyết áp, béo phì, cholesterol máu cao. 



 
 

 
 

a. Triệu chứng: Bán thân bất toại (liệt nửa người), chân tay tê dại, nặng nề, khó 

cử động, miệng méo, nói ngọng, nặng đầu, hoa mắt chóng mặt, lưỡi bệu, dính nhớt, 

rêu trắng dày. Mạch huyền hoạt hoặc phù hoạt. 

b. Chẩn đoán 

- Chẩn đoán bát cương: Lý hư. 

- Chẩn đoán tạng phủ: Tỳ hư. 

- Chẩn đoán nguyên nhân: Bất nội ngoại nhân (nội thương, đàm thấp hoá hoả 

sinh phong). 

2.3. Pháp điều trị: Kiện tỳ, trừ đàm thông lạc. 

2.4. Phương điều trị 

2.4.1. Điều trị bằng thuốc 

- Cổ phương: “Đạo đàm thang” (Tế sinh phương), Sắc uống ngày 1 thang chia 

2 lần 

+ Hoặc dùng bài “Bán hạ bạch truật thiên ma thang” (Y học tâm ngộ) 

Bán hạ chế 12g Đảng sâm 12g 

Trần bì 08g Trúc nhự 04g 

Phục linh 12g Xương bồ 12g 

Cam thảo 06g Đại táo 12g 

Đởm nam tinh 12g Sinh khương 3 lát 

 

Bán hạ chế 12g Trần bì 06g 

Thiên ma 12g Cam thảo 06g 

Bạch truật 12g Bạch linh 12g 

Sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc 

thuộc các nhóm thuốc theo pháp điều trị. 

- Nghiệm phương: 

Bán hạ chế 12g Trần bì 06g 

Phục linh 12g Bạch truật 12g 



 
 

 
 

Khương hoạt 12g Thạch xương bồ 12g 

Thiên ma 12g Cam thảo 06g 

Sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. 

2.4.2. Điều trị không dùng thuốc 

-  Châm: 

+ Phác đồ huyệt chung: Bách hội (GV.20),Kiên ngung (LI.15),Khúc trì 

(LI.11),Ngoại quan (TE.5),Hợp cốc (LI.4), Phong thị (GB.31),Lương khâu (ST.34)  

Tỳ du (BL.20) ,Âm lăng tuyền (SP.9),Tam âm giao (SP.6),Phong long (ST.40), 

Huyền chung (GB.39), Kiên tỉnh (GB.21), Tý nhu (LI.14),Thủ tam lý (LI.10), Dương 

trì (TE.4), Bát tà, Phục thỏ (ST.32), Huyết hải (SP.10), Giải khê (ST.41) 

Bát phong, Túc tam lý (ST.36),Dương lăng tuyền (GB.34). 

+ Nếu liệt mặt: Địa thương (ST.4), Quyền liêu (SI.18), Giáp xa (ST.6), Thừa 

tương (CV.24) bên liệt 

+ Nếu nói ngọng: Liêm tuyền (CV.23), Bàng liêm tuyền 2 bên. 

Phương pháp châm: Hào châm hoặc điện châm. Liệu trình: từ 10 đến 15 

ngày/liệu trình. Chọn 10 – 15 huyệt cho 1 lần châm, thời gian châm 30 phút/lần/ngày 

- Cấy chỉ: Có thể chọn 10 – 15 huyệt theo phác đồ huyệt trên để cấy chỉ nửa 

người bên liệt. Mỗi lần cấy chỉ có tác dụng từ 7 đến 14 ngày, sau thời gian tự tiêu của 

chỉ đến khám lại để có chỉ định thực hiện liệu trình tiếp theo. 

- Thủy châm, điện mãng châm, laser châm, ngâm thuốc yhct: Như thể Can thận 

âm hư. 

- Xoa bóp bấm huyệt: Thực hiện các động tác xoa bóp bấm huyệt và vận động 

nửa người bên liệt. Day, ấn, bấm huyệt như trong công thức huyệt điện châm. Liệu 

trình: từ 10 đến 15 ngày/liệu trình. Mỗi lần xoa bóp bấm huyệt 30 phút, ngày 1 lần. 

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh. 

3. Thể khí hư huyết ứ 

Thường gặp ở người bệnh có bệnh lý tim mạch, xơ vữa động mạch 



 
 

 
 

3.1. Triệu chứng: Bán thân bất toại (yếu, liệt nửa người), chân tay mình mẩy 

mềmvô lực, tê bì, nói ngọng, nói khó, miệng méo, sắc mặt không tươi nhuận, lưỡi 

tím có điểm ứ huyết. Mạch tế sáp hoặc hư nhược. 

3.2. Chẩn đoán 

- Chẩn đoán bát cương: Lý hư trung hiệp thực. 

- Chẩn đoán tạng phủ: Khí hư, huyết ứ. 

- Chẩn đoán nguyên nhân: Bất nội ngoại nhân (nội thương). 

3.3. Pháp điều trị: Ích khí hoạt huyết thông lạc. 

3.4. Phương điều trị 

3.4.1. Điều trị bằng thuốc 

- Cổ phương: “Bổ dương hoàn ngũ thang” 

Quy vĩ 12g Hồng hoa 08g 

Sinh hoàng kỳ 20g Xuyên khung 10g 

Địa long 06g Xích thược 12g 

Đào nhân 08g   

Sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. 

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị. 

- Nghiệm phương: 

Đảng sâm 12g Xuyên khung 10g 

Sinh hoàng kỳ 12g Xích thược 12g 

Đương quy 12g Đan sâm 12g 

Bạch truật 12g Ngưu tất 12g 

 

Sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần 

3.4.2. Điều trị không dung thuốc 

Châm: + Phác đồ huyệt chung:  

Châm tả các huyệt: Bách hội (GV.20), Kiên ngung (LI.15), Khúc trì, Ngoại 

quan, Hợp cốc (LI.4), Phong thị (GB.31), Lương khâu (ST.34), Kiên tỉnh (GB.21), 



 
 

 
 

Tý nhu (LI.14), Thủ tam lý (LI.10), Dương trì (TE.4), Huyền chung, Âm lăng tuyền 

(SP.9), Bát tà, Bát phong bên liệt, Huyền chung (GB.39), Phục thỏ (ST.32), Giải khê 

(ST.41), Dương lăng tuyền (GB.34), Tam âm giao (SP.6), Huyết hải (SP.10) hai bên. 

Châm bổ các huyệt: Quan nguyên (CV.4), Khí hải (CV.6), Túc tam lý (ST.36) 

+ Nếu liệt mặt: Quyền liêu (SI.18), Địa thương (ST.4), Giáp xa (ST.6), Thừa 

tương (CV.24) 

+ Nếu nói ngọng: Liêm tuyền (CV.23), Bàng liêm tuyền 2 bên 

Phương pháp châm: Hào châm hoặc điện châm. 

Liệu trình: từ 10 đến 15 ngày/liệu trình. Chọn 16 – 20 huyệt cho 1 lần châm, 

thời 

gian châm 30 phút/lần/ngày. 

- Cấy chỉ: Có thể chọn 10 – 15 huyệt theo phác đồ huyệt trên để cấy chỉ nửa 

người bên 

liệt. Mỗi lần cấy chỉ có tác dụng từ 7 đến 14 ngày, sau thời gian tự tiêu của chỉ đến 

khám lại để có chỉ định thực hiện liệu trình tiếp theo. 

- Thủy châm, điện mãng châm, laser châm, ngâm thuốc yhct: Như thể Can thận 

âm hư. 

- Xoa bóp bấm huyệt: Thực hiện các động tác xoa bóp bấm huyệt và vận động 

nửa người bên liệt. Day, ấn, bấm huyệt như trong công thức huyệt điện châm. Liệu 

trình: từ 10 đến 15 ngày/liệu trình. Mỗi lần xoa bóp bấm huyệt 30 phút, ngày 1 lần. 

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của mỗi 

người bệnh. 

IV. KẾT HỢP ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN ĐẠI 

4.1. Nguyên tắc điều trị 

- Kết hợp các phương pháp phục hồi chức năng: Theo Hướng dẫn quy trình kỹ 

thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng của Bộ Y tế và các hướng dẫn quy trình kỹ 

thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng khác do cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Kiểm soát các yếu tố nguy cơ: Tăng huyết áp, Đái tháo đường, rối loạn lipid 

máu, các bệnh lý tim mạch kèm theo… 



 
 

 
 

4.2. Điều trị cụ thể 

4.2.1. Điều trị bằng thuốc 

Tùy từng trường hợp bệnh, có thể chọn trong các nhóm thuốc sau: 

- Thuốc tăng cường dinh dưỡng và bảo vệ tế bào thần kinh 

- Thuốc chống co cứng cơ 

4.2.2. Điều trị không dùng thuốc  

Tập phục hồi chức năng: Các bài tập tùy thuộc vào giai đoạn, mức độ liệt của 

người bệnh. Giai đoạn liệt mềm tập thụ động các khớp bên liệt. Giai đoạn liệt cứng 

tập vận động thụ động hoặc có trợ giúp tùy thuộc vào mức độ liệt của người bệnh, 

tập nằm, ngồi, thăng bằng, đứng, đi và thực hiện các động tác sinh hoạt hàng ngày. 

Thực hiện theo Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng của 

Bộ Y tế và các hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng khác 

do cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

V. PHÒNG BỆNH 

- Kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như: Huyết áp, đường máu, lipid máu… 

- Thay đổi lối sống: Ăn nhạt, giảm lượng rượu, bỏ thuốc lá, tăng cường vận động 

thể lực. 

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ. 

VII. Tiêu chuẩn nhập viện nội trú 

- Mục tiêu điều trị của y học cổ truyền đối với bệnh nhân di chứng nhồi máu 

não ( tai biến mạch máu não) là hỗ trợ và phục hồi chức năng vận động cho bệnh 

nhân sau giai đoạn cấp. vì vậy tiêu chuẩn nhập viện của bệnh nhân là có những biểu 

hiện của di chứng nhồi máu não như: liệt hoàn toàn hoặc không hoàn toàn nửa người, 

liệt tay, liệt chân, nói ngọng, nói khó, liệt dây thần kinh mặt… 

VIII. Tiêu chuẩn ra viện 

Các chức năng vận động được cải thiện tốt hơn 

Các chỉ số dấu hiệu sinh tồn ổn định: mạch, nhiệt độ, huyết áp. 
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Mã ICD 

I63 : Nhồi máu não 

I63.8: Nhồi máu não khác.  

I63.9:  Nhồi máu não không đặc hiệu  

U58.741: trúng phong tạng phủ 

I64: đột quỵ không xác định do xuất huyết hay nhồi máu (tai biến mạch máu 

não). (u58.751, u58.752) 

U58.742: trúng phong kinh lạc 

  



 
 

 
 

 

HỘI CHỨNG CỔ VAI CÁNH TAY 

(CHỨNG TÝ) 

 

I. KHÁI NIỆM 

Theo Y học hiện đại, hội chứng cổ vai cánh tay (cervical scapulohumeral 

syndrome), còn gọi là hội chứng vai cánh tay (scapulohumeral syndrome) hay bệnh 

lý rễ tủy cổ (cervical radiculopathy), là một nhóm các triệu chứng lâm sàng liên quan 

đến các bệnh lý cột sống cổ có kèm theo các rối loạn chức năng rễ, dây thần kinh cột 

sống cổ và/hoặc tủy cổ, không liên quan tới bệnh lý viêm [1] 

Theo Y học cổ truyền, hội chứng cổ vai cánh tay được xếp vào phạm vi chứng 

Tý. Tý có nghĩa là tắc, không thông. Chứng tý là do tà khí phong hàn thấp nhiệt ở 

ngoài xâm nhập vào cơ thể, đóng bít ngăn trở kinh lạc, khí huyết vận hành không 

thông lợi mà gây ra [2] 

II. NGUYÊN NHÂN 

Theo Y học hiện đại (YHHĐ) [1] 

 Nguyên nhân thường gặp nhất (70-80%) là do thoái hóa cột sống cổ, thoái hóa 

các khớp liên đốt và liên mỏm bên làm hẹp lỗ tiếp hợp, hậu quả là gây chèn ép rễ/dây 

thần kinh cột sống cổ tại các lỗ tiếp hợp.  

− Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ (20-25%), đơn thuần hoặc phối hợp với thoái 

hóa cột sống cổ. − Các nguyên nhân ít gặp khác gồm chấn thương, khối u, nhiễm 

trùng, loãng xương, bệnh lý viêm cột sống, bệnh lý phần mềm cạnh cột sống. 

 − Trong một số trường hợp hội chứng cổ vai cánh tay là do bản thân bệnh lý 

của cột sống cổ gây đau cổ và lan ra vai hoặc tay, mà không có bệnh lý rễ dây thần 

kinh cổ 

Theo YHCT [2] 

 Nguyên nhân gây chứng Tý rất đa dạng bao gồm ngoại nhân, nội nhân và bất 

nội ngoại nhân. Các yếu tố bên ngoài như phong, hàn, thấp, nhiệt tà có thể đơn độc 

hoặc cùng kết hợp xâm nhập vào cơ thể. Bệnh cũng có thể do nội nhân như rối loạn 



 
 

 
 

tình chí, tiên thiên bất túc hoặc sau kinh nguyệt, sinh đẻ làm khí huyết suy kém, âm 

dương không điều hòa. Các yếu tố bất nội ngoại nhân như lao động vất vả, ăn uống, 

tình dục không điều độ làm khí huyết suy hoặc do đàm ẩm, huyết ứ mà gây bế tắc 

kinh lạc cũng có thể gây chứng Tý. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác đinh [1], [2] 

1.1. Lâm sàng 

Biểu hiện lâm sàng thường gặp là đau vùng cổ, vai và có thể lan xuống tay, kèm 

theo một số rối loạn cảm giác và/hoặc vận động tại vùng chi phối của rễ dây thần kinh 

cột sống cổ bị ảnh hưởng. 

Chẩn đoán xác định: Tùy thuộc nguyên nhân, mức độ và giai đoạn bệnh, người 

bệnh có thể có những triệu chứng và hội chứng sau đây: Hội chứng cột sống cổ, hội 

chứng rễ thần kinh, hội chứng tủy cổ, hội chứng động mạch sống nền, có thể có các 

rối loạn thần kinh thực vật… 

1.2. Cận lâm sàng:  

 +Cận lâm sàng để chẩn đoán xác định: 

 - Chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống cổ 

 - Chụp cộng hưởng từ (MRI) đám rối thần kinh cánh tay 

 - Điện cơ: đánh giá tổn thương dây rễ thần kinh. 

 + Cận lâm sàng để phục vụ điều trị: 

 - Xét nghiệm sinh hóa máu: Ure, creatinin, GOT, GPT, ĐGĐ, Glucose 

 - Xét nghiệm huyết học: tổng phân tích tế bào máu, tốc độ máu lắng 

 -  Xét nghiệm sinh hóa nước tiểu 

 -  Điện tâm đồ 

 - Chụp X quang cột sống cổ, X quang tim phổi 

 - Siêu âm ổ bụng 

 + Cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán nguyên nhân: 

 - X quang khớp vai 

 - CT scanner lồng ngực có tiêm thuốc cản quang 



 
 

 
 

 * Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm các 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 

 - Phân biệt các bệnh lý về tủy cổ, đốt sống cổ và đĩa đệm 

 - Phân biệt với bệnh rỗng tủy, u tủy cổ, u rễ thần kinh cổ, u đỉnh phổi 

IV. ĐIỀU TRỊ  

Với mỗi thể lâm sàng, tùy từng tình trạng bệnh lý của người bệnh, thầy thuốc kê 

đơn bài thuốc cổ phương, bài thuốc đối pháp lập phương, bài thuốc nghiệm phương 

để gia giảm thành phần, khối lượng các vị thuốc cổ truyền hoặc kê đơn các thành 

phẩm thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho phù hợp với chẩn đoán[2] 

1. Thể phong hàn  

1.1. Triệu chứng: Đau nhức vùng đầu, cổ, vai và ngực lưng, có điểm đau cố 

định ở cổ, có thể sờ thấy co cơ ở cổ vai gáy, cứng cổ, hạn chế vận động. Đau, tê, nhức 

tứ chi, có thể có cảm giác nặng và yếu hai chi trên, đau nặng đầu, thích ấm, sợ lạnh, 

lưỡi nhợt, rêu trắng mỏng. Mạch phù hoãn hoặc sáp.  

1.2. Chẩn đoán  

- Chẩn đoán bát cương: Biểu, thực, hàn. 

 - Chẩn đoán kinh lạc: Đại trường/tiểu trường/tam tiêu.   

- Chẩn đoán nguyên nhân: Ngoại nhân (phong, hàn). 

 1.3. Pháp điều trị: Trừ phong tán hàn, thông kinh hoạt lạc.  

1.4. Phương  

1.4.1. Điều trị bằng YHCT  

1.4.1.1. Điều trị dùng thuốc  

* Thuốc uống trong:  

- Cổ phương: Quế chi gia Cát căn thang: Quế chi 08g, Thược dược 12g, Đại táo 

12g, Sinh khương 08g, Cam thảo 04g, Cát cǎn 12g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 

lần, uống ấm.  



 
 

 
 

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương: Quế chi 08g, Tang chi 12g, Khương hoàng 08g, Cát căn 12g, 

Kê huyết đằng 12g, Thiên niên kiện 08g, Bạch chỉ 08g, Sinh khương 04g. Sắc uống 

ngày 1 thang, chia 2 lần, uống ấm.  

1.4.1.2. Điều trị không dùng thuốc 

 - Châm tả các huyệt: Hậu khê (SI.3) Phong trì (GB.20) Đại chùy (GV.14) Liệt 

khuyết (LU.7) Kiên tỉnh (GB.21) Hợp cốc (LI.4) Thủ tam lý (LI.10) Thiên trụ (BL.10) 

Ngoại quan (TE.5) Giáp tích C4 – C7 A thị huyệt Liệu trình: Châm ngày một lần, 

mỗi lần chọn 8 – 12 huyệt. Một liệu trình điều trị từ 20 - 30 lần châm tuỳ theo mức 

độ bệnh. 

 - Xoa bóp bấm huyệt: Thực hiện các thủ thuật: xoa, xát, day, lăn, đấm, chặt, 

bóp, ấn, bấm huyệt (các huyệt như công thức điện châm), vận động cột sống cổ (cúi, 

ngửa, nghiêng, quay), phát điều hòa. Mỗi lần xoa bóp 15 – 20 phút. Ngày xoa bóp 1 

lần. Một liệu trình kéo dài từ 20 đến 30 ngày tùy theo mức độ bệnh. 

 - Nhĩ châm: Vùng vai cánh tay H1, gáy A5, cột sống C4, vai C3, cổ C2. - Các 

kỹ thuật châm khác: Điện châm, điện trường châm.  

- Thủy châm: Sử dụng thuốc theo y lệnh, có chỉ định tiêm bắp. Thủy châm các 

huyệt: Kiên trung du (SI.15), Kiên tỉnh (GB.21), Kiên trinh (SI.19), Thiên tông 

(SI.11).  

-  Ngâm thuốc YHCT: Ngâm 20 Phút /lần / ngày. Một liệu trình điều trị từ 15 

đến 20 ngày. [5] 

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh. 

 2. Thể phong thấp nhiệt tý  

2.1. Triệu chứng: Vùng cổ gáy sưng, nóng, đỏ, đau nhức vùng đầu, cổ, vai và 

ngực lưng, đau đầu chóng mặt. Sốt cao, khát nước, nước tiểu đỏ, đại tiện táo, chất 

lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng. Mạch hoạt sác.  

2.2. Chẩn đoán:  



 
 

 
 

- Chẩn đoán bát cương: Biểu, thực, nhiệt. 

 - Chẩn đoán kinh lạc: Đại trường/tiểu trường/tam tiêu.  

- Chẩn đoán nguyên nhân: Ngoại nhân (phong, thấp, nhiệt).  

2.3. Pháp điều trị: Thanh nhiệt giải độc, khu phong, trừ thấp, thông lạc. 

2.4. Phương pháp điều trị 

2.4.1. Điều trị bằng YHCT 

 2.4.1.1. Điều trị dùng thuốc  

* Thuốc uống trong: 

 - Bài cổ phương: Bạch hổ gia quế chi thang: Thạch cao 40g, Cam thảo 04g, Tri 

mẫu 12g, Quế chi 08g, Ngạnh mễ 20g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

+ Hoặc dùng bài Quế chi thược dược tri mẫu thang: Quế chi 08g, Bạch thược 

12g, Tri mẫu 12g, Bạch truật 12g, Cam thảo 06g, Ma hoàng 08g, Phòng phong 12g, 

Sinh khương 06g, Phụ tử chế 02g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị. 

 - Nghiệm phương: Ý dĩ 12g, Khương hoạt 08g, Kim ngân hoa 12g, Hoàng bá 

12g, Hy thiêm thảo 12g, Khương hoàng 08g, Tần giao 10g, Liên kiểu 12g. Sắc uống 

ngày 1 thang, chia 2 lần.  

2.4.1.2. Điều trị không dùng thuốc 

- Châm tả các huyệt: Hậu khê (SI.3), Phong trì (GB.20), Đại chùy (GV.14), 

Ngoại quan (TE.5), Kiên tỉnh (TE.21), Hợp cốc (LI.4), Thủ tam lý (LI.10), A thị 

huyệt, Thiên trụ (BL.10), Giáp tích C4 – C7. Liệu trình: Châm ngày một lần, mỗi lần 

chọn 8 – 12 huyệt. Một liệu trình điều trị từ 20 đến 30 lần châm tuỳ theo mức độ 

bệnh. 

 - Xoa bóp bấm huyệt: Thực hiện các thủ thuật: xoa, xát, day, lăn, đấm, chặt, 

bóp, ấn, bấm huyệt (các huyệt như công thức điện châm), vận động cột sống cổ (cúi, 

ngửa, nghiêng, quay), phát điều hòa. 40 Mỗi lần xoa bóp 15 – 20 phút. Ngày xoa bóp 

1 lần. Một liệu trình kéo dài từ 20 đến 30 ngày tùy theo mức độ bệnh.  



 
 

 
 

- Nhĩ châm, ngâm thuốc yhct, Thủy châm và các kỹ thuật châm khác tương tự 

thể phong hàn.  

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh.  

3. Thể huyết ứ  

3.1. Triệu chứng: Đau nhức, tê vùng đầu, cổ, vai và ngực lưng, tê, đau nhói cố 

định, đau tăng về đêm, ban ngày đỡ đau, đau cự án, co cứng cơ tại chỗ, kích thích 

khó chịu. Miệng khô, lưỡi tím, có thể có điểm ứ huyết. Mạch huyền hoặc sáp. Thể 

huyết ứ thường ít xuất hiện đơn thuần mà kết hợp với các thể lâm sàng khác của 

chứng Tý vùng vai gáy.  

3.2. Chẩn đoán 

 - Chẩn đoán bát cương: Biểu, thực.  

- Chẩn đoán kinh lạc: Đại trường/tiểu trường/tam tiêu. 

 - Chẩn đoán nguyên nhân: Bất nội ngoại nhân (huyết ứ).  

3.3. Pháp điều trị: Hoạt huyết hóa ứ, thông kinh hoạt lạc chỉ thống. 

 3.4. Phương  

3.4.1. Điều trị bằng YHCT  

3.4.1.1. Điều trị dùng thuốc  

* Thuốc uống trong:  

- Cổ phương: Đào hồng ẩm: Đào nhân 08g, Xuyên khung 08g, Đương qui 10g, 

Uy linh tiên 12g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị. 

 - Nghiệm phương: Tô mộc 10g, Khương hoàng 08g, Đào nhân 08g, Hồng hoa 

08g, Cát căn 12g, Xích thược 12g, Trần bì 08g, Cam thảo 04g. Sắc uống ngày 1 thang, 

chia 2 lần.  

3.4.1.2. Điều trị không dùng thuốc  

- Châm tả các huyệt: Hậu khê (SI.3), Thân mạch (BL.62), Hợp cốc (LI.4), Tam 

âm giao (SP.6), Kiên tỉnh (TE.21), Thủ tam lý (LI.10), Thiên trụ (BL.10), Giáp tích 



 
 

 
 

C4 – C7, A thị huyệt. Điện châm ngày một lần, mỗi lần chọn 8 - 12 huyệt. Một liệu 

trình điều trị từ 20 đến 30 lần châm tuỳ theo mức độ bệnh.  

- Xoa bóp bấm huyệt: Tương tự như thể phong hàn, bấm các huyệt tương tự như 

công thức huyệt trên. 

 - Ngâm thuốc yhct, nhĩ châm, thủy châm, các kỹ thuật châm khác tương tự thể 

phong hàn.  

 Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh.  

4. Thể can thận hư  

4.1. Triệu chứng: Đau nhức vai gáy và ngực lưng, đau căng đầu, tê bì tay, đau 

mỏi lưng gối, hoa mắt chóng mặt, nhìn mờ, triều nhiệt, ra mồ hôi trộm, miệng họng 

khô, lưỡi đỏ ít rêu. Mạch tế sác.  

4.2. Chẩn đoán:  

- Chẩn đoán bát cương: Lý, hư, nhiệt.  

- Chẩn đoán tạng phủ: Can, thận hư. 

 - Chẩn đoán nguyên nhân: Bất nội ngoại nhân (nội thương).  

4.3. Pháp điều trị: Tư dưỡng can thận, hoạt huyết thông kinh lạc.  

4.4. Phương  

4.4.1. Điều trị bằng YHCT  

4.4.1.1. Điều trị dùng thuốc  

* Thuốc uống trong:  

- Cổ phương: Quyên tý thang: Khương hoạt 09g, Phòng phong 08g, Xích thược 

08g, Đương qui 12g, Sinh hoàng kỳ 12g, Tang chi 12g, Khương hoàng 10g, Cam thảo 

04g, Đại táo 12g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

- Hoặc dùng bài thuốc “Hổ tiềm hoàn”: Thục địa 12g, Quy bản 12g, Bạch thược 

10g, Tỏa dương 12g, Tri mẫu 08g, Hoàng bá 10g, Trần bì 06g, Can khương 04g. Sắc 

uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  



 
 

 
 

- Nghiệm phương: Thục địa 12g, Đương quy 12g, Tục đoạn 12g, Đỗ trọng 12g, 

Bạch thược 10g, Tang chi 12g, Quế chi 08g, Uy linh tiên 12g. Sắc uống ngày 1 thang, 

chia 2 lần.  

4.4.1.2. Điều trị không dùng thuốc 

 - Châm bổ các huyệt: Thái khê (KI.3), Đại trữ (BL.11,) Huyền chung (GB.39), 

Giáp tích C4 – C7, Thủ tam lý (LI.10), Thiên trụ (BL.10), A thị huyệt. Điện châm 

ngày một lần, mỗi lần chọn 8 - 12 huyệt. Một liệu trình điều trị từ 20đến 30 lần châm 

tuỳ theo mức độ bệnh. 42  

- Xoa bóp bấm huyệt: Tương tự như thể phong hàn, bấm các huyệt tương tự như 

công thức huyệt trên.  

- Ngâm thuốc yhct, nhĩ châm, thủy châm, các kỹ thuật châm khác tương tự thể 

phong hàn. Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh 

lý của mỗi người bệnh. 

 V. KẾT HỢP ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN ĐẠI 

1. Nguyên tắc điều trị [1], [2], [4] 

- Điều trị triệu chứng bệnh kết hợp với giải quyết nguyên nhân nếu có thể.  

- Kết hợp điều trị thuốc với các biện pháp vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và 

các biện pháp không dùng thuốc khác. 

 - Chỉ định điều trị ngoại khoa khi cần thiết. 

 2. Điều trị cụ thể 

2.1. Điều trị bằng thuốc  

2.2.1. Điều trị triệu chứng Tùy từng trường hợp bệnh, có thể chọn trong các 

nhóm thuốc sau:  

* Thuốc giảm đau: Tùy mức độ đau, có thể dùng đơn thuần hoặc phối hợp các 

nhóm thuốc sau:  

- Thuốc giảm đau thông thường: Paracetamol.  

- Thuốc giảm đau dạng phối hợp: Paracetamol kết hợp với một opiad nhẹ như 

codein hoặc tramadol.  



 
 

 
 

- Thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs): Lựa chọn một thuốc thích hợp 

tùy cơ địa người bệnh và các nguy cơ tác dụng phụ. Nếu người bệnh có nguy cơ tiêu 

hóa nên dùng nhóm ức chế chọn lọc COX-2 hoặc phối hợp với một thuốc ức chế bơm 

proton.  

* Thuốc giãn cơ:  

- Thường dùng trong đợt đau cấp, đặc biệt khi có tình trạng co cứng cơ. 

 * Các thuốc khác: 

 - Thuốc giảm đau thần kinh: Có thể chỉ định khi có bệnh lý rễ thần kinh nặng 

hoặc dai dẳng, nên bắt đầu bằng liều thấp, sau đó tăng liều dần tùy theo đáp ứng điều 

trị. 

 - Thuốc chống trầm cảm ba vòng (liều thấp) khi có biểu hiện đau thần kinh mạn 

tính hoặc khi có kèm rối loạn giấc ngủ. 

 - Vitamin nhóm B. 

 - Corticosteroid: Trong một số trường hợp có biểu hiện chèn ép rễ nặng và có 

tính chất cấp tính mà các thuốc khác ít hiệu quả, có thể xem xét dùng một đợt ngắn 

hạn corticosteroid đường uống trong 1-2 tuần.  

2.2.2. Điều trị nguyên nhân  

- Đối với thể can thận hư: Có thể kết hợp với thuốc chống thoái hóa khớp tác 

dụng chậm.  

- Đối với thể huyết ứ: Nếu nguyên nhân do sai tư thế hoặc thoát vị đĩa đệm có 

thể kết hợp kéo giãn cột sống cổ. 

 2.2. Điều trị không dùng thuốc  

- Trong giai đoạn cấp khi có đau nhiều hoặc sau chấn thương có thể bất động 

cột sống cổ tương đối bằng đai cổ mềm.   

- Kết hợp các phương pháp phục hồi chức năng: Theo Hướng dẫn quy trình kỹ 

thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng của Bộ Y tế và các hướng dẫn quy trình kỹ 

thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng khác do cấp có thẩm quyền phê duyệt [4] 

2.3. Điều trị ngoại khoa Một số chỉ định: Đau nhiều song điều trị nội khoa ít 

có kết quả hoặc không có hiệu quả, có tổn thương thần kinh nặng và tiến triển, có 



 
 

 
 

chèn ép tủy cổ. Một số phương pháp phẫu thuật chủ yếu: Chỉnh sửa cột sống để giải 

phóng chèn ép thần kinh tại các lỗ tiếp hợp bị hẹp, lấy nhân nhày đĩa đệm thoát vị.  

2.4. Các phương pháp khác Tiêm corticosteroid ngoài màng cứng hoặc tiêm 

khớp liên mỏm sau (facet) cạnh cột sống cổ: Có thể được chỉ định và thực hiện tại 

các cơ sở chuyên khoa. Các thủ thuật giảm đau can thiệp: Phong bế rễ thần kinh chọn 

lọc; điều trị đốt thần kinh cạnh hạch giao cảm cổ bằng sóng cao tần (radio frequency 

ablation, RFA).  

VI. PHÒNG BỆNH  

 Cần duy trì tư thế đầu và cổ thích hợp trong sinh hoạt, công việc, học tập và các 

hoạt động thể thao, tránh những tư thế ngồi, tư thế làm việc gây gập cổ, ưỡn cổ hoặc 

xoay cổ quá mức kéo dài, tránh ngồi hoặc đứng quá lâu, chú ý tư thế ngồi và ghế ngồi 

thích hợp.  

- Thực hiện các bài tập vận động cột sống cổ thích hợp để tăng cường sức cơ 

vùng cổ ngực và vai, cũng như tránh cho cơ vùng cổ bị mỏi mệt hoặc căng cứng. 

VII. Tiêu chuẩn nhập viện nội trú 

- Tất cả các trường hợp chẩn đoán xác định theo tiêu chuẩn trên là hội chứng 

cổ vai cánh tay ( bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng thường gặp là đau vùng cổ, vai và 

có thể lan xuống tay, kèm theo một số rối loạn cảm giác và/hoặc vận động tại vùng 

chi phối của rễ dây thần kinh cột sống cổ bị ảnh hưởng). 

VIII. Tiêu chuẩn ra viện 

Các triệu chứng lâm sàng giảm: bệnh nhân đỡ đau vùng cổ vai lan xuống tay, 

đỡ rối loạn cảm giác và vận động tại vùng chi phối của rễ dây thần kinh cột 

sống cổ bị ảnh hưởng. 

Các chỉ số dấu hiệu sinh tồn ổn định: mạch, nhiệt độ, huyết áp. 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 G54 Bệnh rễ và đám rối thần kinh  

2 M53.1 Hội chứng cánh tay cổ  

3 U62.291 Kiên tý( hội chứng tay cổ)  

4 M54.2 Đau cổ gáy  

6 U62.192 Lạc chẩm  

 

  



 
 

 
 

 

TĂNG HUYẾT ÁP 

(HUYỄN VỰNG) 

 

I. KHÁI NIỆM 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, được gọi là tăng huyết áp khi huyết áp tâm thu ≥ 

140 mmHg và/hoặc huyết áp tâm trương ≥ 90 mmHg. Trị số huyết áp được đo ở 2 

lần khám, mỗi lần khám được đo ít nhất 2 lần, người bệnh cần được nghỉ ngơi trước 

khi đo 15 phút [1] 

Theo Y học cổ truyền, tăng huyết áp thuộc phạm vi của các chứng: Huyễn vựng, 

đầu thống, thất miên... và do nhiều nguyên nhân gây ra [2]. 

II. NGUYÊN NHÂN  

Theo Y học hiện đại, tăng huyết áp được chia làm 2 loại là tăng huyết áp nguyên 

phát (chiếm 95%) và thứ phát (các bệnh về thận, nội tiết, tim mạch, do thuốc và một 

số nguyên nhân khác như thai nghén, hội chứng ngừng thở khi ngủ…). Cần lưu ý 

khám lâm sàng, làm các xét nghiệm cận lâm sàng để tìm nguyên nhân, phát hiện các 

yếu tố nguy cơ và tổn thương cơ quan đích (ở tim, thận, mạch máu, võng mạc, não)[1], 

[3]. 

Theo YHCT, tăng huyết áp do các nguyên nhân sau[2]: 

 - Do can dương vượng, bốc lên trên hoặc do tình chí không thư thái, uất ức lâu 

ngày khiến can dương thăng động gây nhiễu lên trên làm cho hoa mắt chóng mặt, 

choáng đầu, ù tai. Dương thăng nên gây mặt đỏ, hay tức giận. Can dương vượng gây 

ít ngủ, hay mơ, miệng đắng, lưỡi đỏ, mạch huyền.   

- Nội thương hư tổn: Do lao động nặng nhọc lâu ngày hoặc do tuổi cao sức yếu 

làm tổn thương các cơ quan trong cơ thể. Trong đó tổn thương thận âm, thận âm hư 

không nuôi dưỡng được can mộc làm cho can âm suy yếu dẫn đến can thận âm hư, 

can âm hư thì can dương sẽ bốc lên gây ra chóng mặt, đau đầu, hay quên. Thận hư 

gây ra lưng gối 45 đau, ù tai, mất ngủ, di tinh. Âm hư làm cho lòng bàn tay, bàn chân 



 
 

 
 

nóng, lưỡi đỏ, mạch huyền tế. Dương hư làm cho đại tiện lỏng, sợ lạnh, chân tay lạnh, 

mạch trầm tế sác.  

- Đàm thấp: Do ăn nhiều đồ béo bổ, hại đến tỳ vị, thức ăn không hóa thành tân 

dịch mà biến thành đàm thấp, khiến thanh dương không thăng được, trọc âm không 

giáng mà gây ra huyễn vựng làm cho đầu choáng váng. Vị khí ở trung tiêu không 

giáng, khí cơ không lợi nên hông đau, bụng đầy, buồn nôn, ăn ít, mệt mỏi. Đàm trọc 

ứ trệ làm cho chất lưỡi bệu, rêu lưỡi dầy, ánh vàng, mạch nhu hoạt.  

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định[1], [3] 

- Chẩn đoán xác định dựa vào đo huyết áp, chẩn đoán tăng huyết áp khi huyết 

áp tâm thu ≥ 140 mmHg và/hoặc huyết áp tâm trương ≥ 90 mmHg. 

1.2. Cận lâm sàng: giúp chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, chẩn đoán 

nguyên nhân, tiên lượng, theo dõi trong quá trình điều trị 

- Xét nghiệm sinh hóa máu: Ure, creatinin, GOT, GPT, ĐGĐ, Glucose. 

- Xét nghiệm huyết học: tổng phân tích tế bào máu, tốc độ máu lắng, crp. 

 -  Xét nghiệm sinh hóa nước tiểu. 

 -  Điện tâm đồ. 

 - X quang tim phổi. 

 - Siêu âm ổ bụng. 

 * Tùy tình trạng lâm sàng có thể chỉ định thêm các 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. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

Với mỗi thể lâm sàng, tùy từng tình trạng bệnh lý của người bệnh, thầy thuốc kê 

đơn bài thuốc cổ phương, bài thuốc đối pháp lập phương, bài thuốc nghiệm phương 

để gia giảm thành phần, khối lượng các vị thuốc cổ truyền hoặc kê đơn các thành 

phẩm thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho phù hợp với chẩn đoán[1], [2] 

Phải kết hợp với YHHĐ, không nên sử dụng YHCT đơn thuần.  



 
 

 
 

1. Thể can dương thượng cang  

1.1. Triệu chứng: Hoa mắt, choáng váng, đau đầu, mặt đỏ, hay tức giận, ít ngủ, 

ngủ hay mê, miệng đắng, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng, mạch huyền sác hoặc huyền 

hoạt.  

1.2. Chẩn đoán:  

- Chẩn đoán bát cương: Lý, thực, nhiệt.  

- Chẩn đoán tạng phủ: Can dương vượng.  

- Chẩn đoán nguyên nhân: Bất nội ngoại nhân (nội thương).  

1.3. Pháp: Bình can tức phong (Bình can tiềm dương).  

1.4. Phương  

1.4.1. Điều trị bằng thuốc  

- Cổ phương:  

+ Dùng bài Thiên ma câu đằng ẩm  

Thiên ma 08g, Câu đằng 12g, Ngưu tất 12g, Thạch quyết minh 20g, Đỗ trọng 

12g, Tang ký sinh 16g, Chi tử 12g, Hoàng cầm 12g, Ích mẫu 12g, Dạ giao đằng 12g, 

Phục thần 12g.  

Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

+ Hoặc bài thuốc: Long đởm tả can thang  

Long đởm thảo, 08g Sinh địa 12g, Hoàng cầm 08g, Sài hồ 08g, Chi tử 12g, Sa 

tiền 12g, Trạch tả 12g, Cam thảo 04g, Đương quy 12g, Mộc thông 12g.  

Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương: (Nam dược thần hiệu – Chóng mặt).  

Hương phụ 1 lạng, Cúc hoa 1 lạng, kinh giới 1 lạng, Bạc hà 3 đồng cân   

Tán mịn, mỗi lần uống 10g sắc với nước chè và hành làm thang, uống trước khi 

ăn.  

1.4.2. Điều trị không dùng thuốc  

- Châm tả các huyệt  



 
 

 
 

+ Tại chỗ: Bách hội (GV.20) Thái dương  

+ Toàn thân: Đởm du (BL.19), Can du (BL.18), Thái xung (LR.3), Hành gian 

(LR.2), Nội quan (PC.6), Thần môn (HT.7), Tam âm giao (SP.6)  

Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình.  

- Điện nhĩ châm: Nhĩ châm: Điểm hạ áp, Can, Thần môn. Nhĩ châm 1 lần/ngày, 

từ 15 đến 20 ngày/liệu trình.  

- Xoa bóp bấm huyệt vùng đầu, cổ gáy: Thực hiện các thủ thuật xoa, xát, miết, 

phân, day, ấn, bấm, bóp, lăn, vỗ. Day, ấn, bấm các huyệt như trong công thức huyệt 

điện châm. Mỗi lần xoa bóp bấm huyệt từ 20 đến 30 phút, ngày một lần, một liệu 

trình 10 đến 15 lần.  

-  Ngâm thuốc YHCT: Ngâm 20 Phút /lần / ngày. Một liệu trình điều trị từ 15 

đến 20 ngày. [4] 

2. Thể can thận âm hư  

2.1. Triệu chứng: Mệt mỏi, váng đầu, hay quên, lưng gối đau yếu, ù tai, mất 

ngủ, nam giới có thể di tinh, lòng bàn tay bàn chân nóng, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng, 

mạch huyền tế.  

2.2. Chẩn đoán  

- Chẩn đoán bát cương: Lý, hư, nhiệt.  

- Chẩn đoán tạng phủ: Can thận âm hư.  

- Chẩn đoán nguyên nhân: Bất nội ngoại nhân (nội thương).  

2.3. Pháp: Tư bổ can thận.  

2.4. Phương  

2.4.1. Điều trị bằng thuốc  

- Cổ phương:  

+ Dùng bài Lục vị địa hoàng thang  

Thục địa 16g, Sơn thù 12g, Hoài sơn 12g, Bạch linh 12g, Đan bì 08g, Trạch tả 

08g  

Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

+ Hoặc dùng bài Tri bá địa hoàng thang  



 
 

 
 

Tri mẫu 08g, Hoàng bá 12g, Thục địa 16g, Sơn thù 12g, Hoài sơn 12g, Bạch 

linh 12g, Đan bì 08g, Trạch tả 08g  

Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

+ Hoặc bài Kỷ cúc địa hoàng thang  

Thục địa 16g, Sơn thù 12g, Hoài sơn 12g, Bạch linh 12g, Đan bì 08g, Trạch tả 

08g, Kỷ tử 12g, Cúc hoa 12g.  

Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

+ Hoặc bài Lục vị quy thược thang  

Thục địa 16g, Sơn thù 12g, Hoài sơn 12g, Bạch linh 12g, Đan bì 08g, Trạch tả 

08g, Đương qui 12g, Bạch thược 12g.  

Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương: Viên thận âm hư (Thuốc nam châm cứu)  

Thục địa 200g, Lộc giác giao 150g, Quy bản 200g, Củ mài 150g, Thỏ ty tử 80g 

Thạch hộc 80g, Tỳ giải 100g, Mật ong vừa đủ  

Làm viên hoàn cứng, mỗi ngày uống 20g.  

2.4.2. Điều trị không dùng thuốc  

- Châm bổ các huyệt  

Can du (BL.18), Thận du (BL.23), Thái khê (KI.3), Huyết hải (SP.10), Tam âm 

giao (SP.6), Nội quan (PC.6), Thần môn (HT.7)  

Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình.  

- Kỹ thuật châm: Điện châm.  

Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình.  

- Xoa bóp bấm huyệt, ngâm thuốc yhct: Như thể can dương vượng.  

- Điện nhĩ châm: Nhĩ châm: Điểm hạ áp, Can, Thận. Nhĩ châm 1 lần/ngày, từ 15 

đến 20 ngày/liệu trình.  

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh.  



 
 

 
 

3. Thể âm dương lưỡng hư: Thường gặp ở người cao tuổi hoặc phụ nữ sau khi 

hết kinh.  

3.1. Triệu chứng: Mệt mỏi, sắc mặt trắng, đau đầu, chóng mặt, ngủ ít, hồi hộp, 

ù tai, lưng đau, gối mỏi, đại tiện lỏng, sợ lạnh, chân tay lạnh, tiểu đêm nhiều lần, di 

tinh, liệt dương (nếu ở nam), chất lưỡi hồng nhạt, rêu lưỡi trắng. Mạch huyền tế hoặc 

trầm tế.  

3.2. Chẩn đoán  

- Chẩn đoán bát cương: Lý, hư, hàn.  

- Chẩn đoán tạng phủ: Thận âm dương đều hư.  

- Chẩn đoán nguyên nhân: Bất nội ngoại nhân (nội thương).  

3.3. Pháp: Bổ thận dưỡng âm.  

3.4. Phương  

3.4.1. Điều trị bằng thuốc  

- Cổ phương: Hữu quy hoàn  

Thục địa 16g, Sơn thù 12g, Hoài sơn 12g, Kỷ tử 12g, Thỏ ty tử 12g, Hắc phụ tử 

04g, Đương qui 12g, Nhục quế 04g, Đỗ trọng 12g, Lộc giác giao 16g.  

Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương: Viên thận dương hư (Thuốc nam châm cứu)  

Thục địa 160g, Sừng hươu 20g, Hoài sơn 160g, Ba kích 80g, Tiểu hồi 60g, Hắc 

phụ tử 16g, Nhục quế 30g. 

Làm viên hoàn cứng, mỗi ngày uống 20g.  

3.4.1.2. Điều trị không dùng thuốc  

- Châm hoặc cứu: châm bổ các huyệt  

Thận du (BL.23), Tam âm giao (SP.6), Quan nguyên (CV.4), Khí hải (CV.6), 

Túc tam lý (ST.36), Nội quan (PC.6), Thần môn (HT.7)  

Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình.  

- Các kỹ thuật châm: Điện châm, ôn điện châm, ôn châm.  



 
 

 
 

Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình.  

- Xoa bóp bấm huyệt, ngâm thuốc yhct: Như thể can dương vượng.  

- Điện nhĩ châm: Điểm hạ áp, Thận.  

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh.  

4. Thể đàm thấp: Thường gặp ở người béo phì, người hay ăn đồ béo ngọt.  

4.1. Triệu chứng: Đau đầu, nặng đầu, hoa mắt, chóng mặt, ngực tức, bụng đầy, 

buồn nôn, ăn ít, mệt mỏi, ngủ li bì, chất lưỡi nhợt bệu, rêu lưỡi trắng, ánh vàng, mạch 

nhu hoạt.  

4.2. Chẩn đoán  

- Chẩn đoán bát cương: Lý, hư.  

- Chẩn đoán tạng phủ: Tỳ hư đàm thấp.  

- Chẩn đoán nguyên nhân: Bất nội ngoại nhân (nội thương).  

4.3. Pháp: Kiện tỳ, trừ thấp, hóa đàm.  

4.4. Phương  

4.4.1. Điều trị bằng YHCT  

4.4.1.1. Điều trị bằng thuốc  

- Cổ phương: Bán hạ bạch truật thiên ma thang  

Bán hạ chế 12g, Bạch truật 16g, Thiên ma 12g, Cam thảo 04g, Trần bì 08g, Bạch 

linh 16g, Sinh khương 1 lát, Đại táo 12g.  

Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương: (Nam dược thần hiệu – Chóng mặt).  

Can khương 10g, Cam thảo 04g. 

Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

4.4.1.2. Điều trị không dùng thuốc  

- Châm các huyệt  

+ Châm bổ: Túc tam lý (SP.6), Tỳ du (BL.20), Vị du (BL.21), Nội quan (PC.6),  



 
 

 
 

Thần môn (HT.7), Tam âm giao (SP.6).  

+ Châm tả: Phong long (ST.40)  

Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình.  

- Các kỹ thuật châm: Điện châm.  

Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình.  

- Xoa bóp bấm huyệt, ngâm thuốc yhct: Như thể can dương vượng.  

- Điện nhĩ châm: Điểm hạ áp, Tỳ, Vị.  

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh.  

IV. KẾT HỢP ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN ĐẠI 

1. Nguyên tắc điều trị [1],[3] 

- Huyết áp mục tiêu là dưới 140/90 mmHg, nếu có đái tháo đường hoặc bệnh 

thận mạn thì phải dưới 130/80 mmHg.  

- Điều trị tăng huyết áp là điều trị lâu dài, suốt đời.  

- Cần điều trị tích cực ở bệnh nhân đã có tổn thương cơ quan đích.  

- Phải cân nhắc từng bệnh nhân, các bệnh kèm theo, các yếu tố nguy cơ, các tác 

dụng phụ để có chế độ dùng thuốc thích hợp.  

- Huyết áp nên được hạ từ từ để tránh những tổn thương thiếu máu cơ quan đích.  

2. Điều trị cụ thể  

2.1. Điều trị không dùng thuốc  

Thay đổi lối sống tăng hiệu quả của thuốc hạ áp và hạn chế đáng kể nguy cơ 

tổng thể của các bệnh tim mạch.  

- Hạn chế ăn mặn, tránh dùng cà phê, điều chỉnh thời gian sinh hoạt, v.v...  

- Giảm cân nặng nếu thừa cân. Đặc biệt ở những người bệnh nam giới béo phì 

thể trung tâm.  

- Hạn chế rượu ít hơn 30ml ethanol/ngày (ít hơn 720ml bia, 300ml rượu vang, 

60ml whisky). Phụ nữ uống bằng 1/2 nam giới.  



 
 

 
 

- Tăng cường hoạt động thể lực nếu tình huống lâm sàng cho phép, nên khuyến 

khích bệnh nhân tập thể dục đều. Duy trì ít nhất 30 - 45 phút/ngày vào hầu hết các 

ngày trong tuần.  

- Chế độ ăn giàu rau quả, calci, kali, ít muối, ít chất béo có thể giúp hạ huyết áp. 

Giảm ăn mặn < 6g NaCl/ngày. Duy trì đầy đủ lượng kali, đặc biệt ở những người 

bệnh có dùng thuốc lợi tiểu để điều trị tăng huyết áp. Hạn chế mỡ động vật bão hòa 

và các thức ăn chứa nhiều cholesterol.  

- Bỏ thuốc lá: Cần cương quyết bỏ thuốc lá trong mọi trường hợp.  

2.2. Điều trị bằng thuốc  

Tùy theo từng trường hợp cụ thể của người bệnh, cần kết hợp với các phương 

pháp điều trị theo hướng dẫn của YHHĐ, có thể chọn trong các nhóm thuốc sau:  

- Thuốc tác động lên hệ thần kinh giao cảm:  

+ Chỉ định của thuốc chẹn beta giao cảm: Đau thắt ngực, sau nhồi máu cơ tim, 

loạn nhịp nhanh, suy tim. Chống chỉ định: Nhịp chậm, block nhĩ thất độ cao, suy tim 

nặng, bệnh phổi co thắt, bệnh động mạch ngoại vi. Thận trọng ở bệnh nhân có: Đái 

tháo đường vì làm ức chế các biểu hiện của tai biến hạ đường huyết, rối loạn lipid 

máu vì thuốc làm tăng triglycerid, trầm cảm…  

+ Thường dùng nhóm chẹn β1, nhóm tác động lên hệ giao cảm trung ương.  

- Thuốc lợi tiểu: Được coi là thuốc nên lựa chọn hàng đầu trong điều trị tăng 

huyết áp.  

+ Chỉ định: Suy tim, người lớn tuổi, tăng huyết áp tâm thu đơn độc, có thể chỉ 

định cho người bệnh đái tháo đường.  

+ Tác dụng phụ: Tùy từng nhóm thuốc.  

- Thuốc chẹn kênh canxi:  

+ Chỉ định: Đau thắt ngực, người bệnh lớn tuổi, tăng huyết áp tâm thu, có thể 

chỉ định cho bệnh mạch máu ngoại biên.  

+ Tác dụng phụ: Phù, đau đầu, mẩn ngứa.  

- Thuốc ức chế men chuyển:  



 
 

 
 

+ Chỉ định: Suy tim, rối loạn chức năng thất trái, sau nhồi máu cơ tim, bệnh thận 

do đái tháo đường.  

+ Chống chỉ định: Phụ nữ có thai, tăng kali máu, hẹp động mạch thận 2 bên.  

+ Tác dụng phụ: Gây ho khan.  

- Thuốc đối kháng thụ thể AT1 của angiotensin:  

+ Chỉ định: Dùng thay thế cho các người bệnh không dung nạp thuốc ức chế 

men chuyển.  

+ Chống chỉ định: Như nhóm ức chế men chuyển.  

- Thuốc giãn mạch trực tiếp: Hydralazin, mimoxidil.  

- Một số thuốc khác (dùng đường tĩnh mạch, dưới lưỡi): Nitroglycerin, 

natriprussid.  

V. PHÒNG BỆNH  

- Thực hiện chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý.  

- Thực hiện tốt chế độ ăn, tránh để tăng cân béo phì. Giảm cân nếu quá cân.  

- Nên tập vận động thường xuyên.  

VII. Tiêu chuẩn nhập viện nội trú 

- Đối với mặt bệnh khoa y học cổ truyền tăng huyết áp thường là bệnh kèm 

theo với các bệnh khác. Y học cổ truyền có chức năng hỗ trợ điều trị. 

- Tiêu chuẩn để nhập viện là tất cả các trường hợp được chẩn đoán là tăng huyết 

áp theo các tiêu chuẩn đã nêu trên, kèm theo các biểu hiện trên lâm sàng như đau đầu 

chóng mặt…) 

VIII. Tiêu chuẩn ra viện  

Các triệu chứng lâm sàng giảm: đỡ đau đầu hoa mắt chóng mặt, đỡ bốc nóng  

lên mặt, đỏ mặt,... 

Các chỉ số dấu hiệu sinh tồn ổn định: mạch, nhiệt độ, huyết áp. 
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STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 I10 Tăng huyết áp  

2 U58.091 Huyễn vựng  

 

  



 
 

 
 

 

THOÁI HÓA KHỚP GỐI 

(HẠC TẤT PHONG) 

 

I. KHÁI NIỆM 

Thoái hóa khớp gối là hậu quả của quá trình cơ học và sinh học làm mất cân 

bằng giữa tổng hợp và hủy hoại sụn, xương dưới sụn. Sự mất cân bằng này có thể 

được bắt đầu bởi nhiều yếu tố: di truyền, phát triển, chuyển hóa và chấn thương, biểu 

hiện cuối cùng của thoái hóa khớp là thay đổi hình thái, sinh hóa, phân tử, cơ sinh 

học của tế bào và chất căn bản của sụn dẫn đến nhuyễn hóa, nứt loét, mất sụn khớp, 

xơ hóa xương dưới sụn, gai xương và hốc xương dưới sụn. Bệnh thường gặp ở nữ 

giới, chiếm 80% các trường hợp thoái hóa khớp gối [1] 

Thoái hóa khớp gối theo YHCT thuộc phạm vi chứng tý ( tý nghĩa là tắc lại) [2] 

II. NGUYÊN NHÂN 

Theo Y học hiện đại (YHHĐ), nguyên nhân gây thoái hóa khớp gối được chia 

làm hai loại: Thoái hóa khớp nguyên phát và thứ phát[1], [3] 

+ Thoái hóa khớp gối nguyên phát: Là nguyên nhân chính, xuất hiện muộn, 

thường ở người sau 60 tuổi, có thể ở một hoặc nhiều khớp, tiến triển chậm. Ngoài ra 

có thể có yếu tố di truyền, yếu tố nội tiết và chuyển hoá (mãn kinh, đái tháo đường…) 

có thể gia tăng tình trạng thoái hóa. 

+ Thoái hóa khớp gối thứ phát: Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, nguyên nhân có thể do 

sau các chấn thương khiến trục khớp thay đổi (gãy xương khớp, can lệch…); Các bất 

thường trục khớp gối bẩm sinh: khớp gối quay ra ngoài (genu valgum); Khớp gối 

quay vào trong (genu varum); Khớp gối quá duỗi (genu recurvatum…) hoặc sau các 

tổn thương viêm khác tại khớp gối (viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính 

khớp, lao khớp, viêm mủ, bệnh gút, chảy máu trong khớp – bệnh Hemophilie…) 

Theo Y học cổ truyền (YHCT), thoái hóa khớp gối không có bệnh danh riêng. 

Tuy nhiên, hầu hết người bệnh đến khám và điều trị thoái hóa khớp gối thường có 

https://thaythuocvietnam.vn/thuvien/viem-khop-dang-thap-2/
https://thaythuocvietnam.vn/thuvien/viem-khop-dang-thap-2/
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https://thaythuocvietnam.vn/thuvien/quan-ly-benh-viem-khop-dang-thap-viem-khop-vay-nen-va-viem-cot-song-dinh-khop-tai-uc/
https://thaythuocvietnam.vn/thuvien/lao-khop-goi-bao-cao-2-truong-hop/


 
 

 
 

triệu chứng đau, hạn chế vận động và khớp gối sưng hoặc biến dạng, nên thoái hóa 

khớp gối được quy vào chứng Tý, bệnh danh là Hạc tất phong[4] 

Theo YHCT nguyên nhân gây thoái hóa khớp gối là do: 

- Phong hàn thấp hoặc phong thấp nhiệt tà thừa lúc chính khí hư tổn, vệ ngoại 

bất cố xâm phạm vào cơ biểu kinh lạc làm sự vận hành của khí huyết tại khớp gây 

đau, co duỗi khó khăn. - Công năng của tạng can và thận bị hư tổn do bệnh lâu ngày 

làm tà khí bám vào gân xương hoặc do tuổi cao, chức năng của can thận suy giảm 

gây đau, co duỗi khó khăn, biến dạng các khớp và tái phát nhiều lần. 

 CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác đinh[1], [3], [4] 

1.1.  Chẩn đoán xác định theo tiêu chuẩn chẩn đoán của Hội thấp khớp học Mỹ-

ACR (American College of Rheumatology), 1991.  

+ Có gai xương ở rìa khớp (trên Xquang).  

+ Dịch khớp là dịch thoái hóa.  

+ Tuổi trên 38. 

 + Cứng khớp dưới 30 phút.  

+ Có dấu hiệu lục cục khi cử động khớp.  

Chẩn đoán xác định khi có yếu tố 1,2,3,4 hoặc 1,2,5 hoặc 1,4,5. - Các dấu hiệu 

khác: tràn dịch và biến dạng khớp. 

1.2. Cận lâm sàng: giúp chẩn đoán xác định, chẩn đoán 

phân biệt, chẩn đoán nguyên nhân, tiên lượng, theo dõi trong quá trình điều trị 

1. Chẩn đoán phân biệt 

Viêm khớp dạng thấp: chẩn đoán phân biệt khi chỉ tổn thương tại khớp gối, đặc 

biệt khi chỉ biểu hiện ở một khớp: tình trạng viêm tại khớp và các biểu hiện viêm sinh 

học rõ (tốc độ máu lắng tăng, CRP tăng…) và có thể có yếu tố dạng thấp dương tính. 

Thường được chẩn đoán qua nội soi và sinh thiết màng hoạt dịch. 

2. Chẩn đoán mức độ 

Phân độ theo kellgren và lawrence (dựa trên phim xquang): 



 
 

 
 

+ Độ 1: Khe khớp gần như bình thường, hình thành các gai xương nhỏ hoặc nghi 

ngờ có gai xương. 

+ Độ 2: Khe khớp hẹp nhẹ, có gai xương nhỏ. 

+ Độ 3: Khe khớp hẹp rõ, có nhiều gai xương, kích thước vừa, vài chỗ đặc xương 

dưới sụn, có thể có biến dạng đầu xương. 

+ Độ 4: khe khớp hẹp nhiều, gai xương kích thước lớn, đặc xương dưới sụn, 

biến dạng rõ đầu xương.  

III. ĐIỀU TRỊ 

Với mỗi thể lâm sàng, tùy từng tình trạng bệnh lý của người bệnh, thầy thuốc kê 

đơn bài thuốc cổ phương, bài thuốc đối pháp lập phương, bài thuốc nghiệm phương 

để gia giảm thành phần, khối lượng các vị thuốc cổ truyền hoặc kê đơn các thành 

phẩm thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho phù hợp với chẩn đoán[4] 

1. Thể phong hàn thấp tý   

1.1. Triệu chứng: Sau khi nhiễm ngoại tà (phong, hàn, thấp) xuất hiện đau, sưng 

nề, không nóng đỏ, hạn chế vận động khớp gối một hoặc hai bên, trời lạnh ẩm đau 

tăng, chườm ấm đỡ đau, kèm sợ lạnh, sợ gió, không sốt, rêu lưỡi trắng nhớt. Mạch 

phù hoãn.  

1.2. Chẩn đoán  

- Chẩn đoán bát cương: Biểu, thực, hàn.  

- Chẩn đoán kinh lạc: Bệnh tại khớp, cân, cơ, kinh lạc.  

- Chẩn đoán nguyên nhân: Ngoại nhân (phong, hàn, thấp). 

 1.3. Pháp: Trừ thấp, khu phong, tán hàn, chỉ thống.  

1.4. Phương 

 1.4.1. Điều trị bằng thuốc  

- Cổ phương:  

+ Nếu thấp thắng: Ý dĩ nhân thang: Ý dĩ 30g, Bạch truật 08g, Bạch thược 08g, 

Đương qui 12g, Quế chi 10g, Ma hoàng 06g, Cam thảo 04g, Sinh khương 06g. Sắc 

uống ngày 1 thang, chia 2 lần khi thuốc còn ấm.  



 
 

 
 

+ Nếu hàn tà thắng: Ô đầu thang: Hắc phụ tử 08g, Ma hoàng 08g, Bạch thược 

12g, Hoàng kỳ 20g, Cam thảo 04g, Mật ong 80g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần 

uống ấm. 

 - Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương: Thấp khớp II (Viện Đông y). Rễ xấu hổ 16g, Dây đau xương 

12g, Dây gắm 12g, Thổ phục linh 12g, Thiên niên kiện 12g, Kê huyết đằng 12g, Ngưu 

tất 12g, Hy thiêm 12g. Nấu thành cao lỏng, uống 50ml/ngày, chia 2 lần. 

1.4.2. Điều trị không dùng thuốc 

 - Châm tả và cứu các huyệt:  

+ Tại chỗ: A thị huyệt Độc tỵ (ST.35), Dương lăng tuyền (GB.34), Lương khâu 

(ST.34), Tất nhãn Âm lăng tuyền (SP.9), Huyết hải (IV-10) Ủy trung (BL.40)  

+ Toàn thân: Phong long (ST.40), Túc tam lý (ST.36). Lưu kim 20 - 30 

phút/lần/ngày, từ 10 đến 15 ngày/liệu trình.  

- Các kỹ thuật châm: Điện châm, điện mãng châm, ôn điện châm, ôn châm. Lưu 

kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình. 

 - Điện nhĩ châm: các điểm bánh chè, cẳng chân (D2). Nhĩ châm 1 lần/ngày, từ 

15 đến 20 ngày/liệu trình.  

 - Hoặc cấy chỉ vào các huyệt: Công thức huyệt như trong công thức huyệt điện 

châm. Tùy tình trạng bệnh lý của người bệnh, thầy thuốc chọn công thức huyệt cấy 

chỉ phù hợp. Mỗi lần cấy chỉ có tác dụng khoảng từ 7 đến 15 ngày, sau thời gian tự 

tiêu của chỉ có thể thực hiện liệu trình tiếp theo.  

- Xoa bóp bấm huyệt: Thực hiện các thủ thuật xoa, xát, miết, bóp, vờn, vận động. 

Day, ấn các huyệt như trong công thức huyệt điện châm. Mỗi lần xoa bóp bấm huyệt 

30 phút/lần/ngày, từ 10 đến 15 ngày/liệu trình. 

 - Thủy châm: Sử dụng các thuốc theo y lệnh có chỉ định tiêm bắp vào các huyệt 

như điện châm, ngày 1 lần, mỗi lần 2 đến 3 huyệt. Một liệu trình điều trị từ 10 đến 15 

ngày. Tùy từng trường hợp cụ thể người thầy thuốc lựa chọn thuốc phù hợp với chẩn 

đoán.  



 
 

 
 

- Laser châm: Công thức huyệt như trong công thức huyệt điện châm. Thời gian 

15-30 phút/lần/ngày cho một lần laser châm. Một liệu trình từ 10 đến 15 lần, có thể 

nhiều liệu trình. 

-  Ngâm thuốc YHCT: Ngâm 20 Phút /lần / ngày. Một liệu trình điều trị từ 10 

đến 15 ngày. [5] 

 Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh.  

2. Thể phong hàn thấp tý kèm can thận hư  

2.1. Triệu chứng: Người bệnh đau mỏi khớp gối, vận động co duỗi khó khăn, 

có thể biến dạng khớp. Sau khi nhiễm thêm ngoại tà (phong, hàn, thấp) xuất hiện đau 

tăng lên, khớp gối sưng nề, không nóng đỏ, hạn chế vận động khớp gối một hoặc hai 

bên, kèm đau mỏi lưng gối, ù tai, ngủ kém, rêu lưỡi trắng nhớt. Mạch trầm hoãn  

2.2. Chẩn đoán 

 - Chẩn đoán bát cương: Biểu lý tương kiêm, hư trung hiệp thực, hàn. 

 - Chẩn đoán tạng phủ/kinh lạc: Can thận hư/Bệnh tại khớp, cân, cơ, kinh lạc.  

- Chẩn đoán nguyên nhân: Ngoại nhân (phong, hàn, thấp), bất nội ngoại nhân 

(nội thương).  

2.3. Pháp: Trừ thấp, khu phong, tán hàn, chỉ thống, bổ can thận.  

2.4. Phương  

2.4.1. Điều trị bằng thuốc 

 - Cổ phương: Độc hoạt ký sinh thang: Độc hoạt 10g, Tang ký sinh 16g, Phòng 

phong 12g, Tần giao 12g, Đương qui 12g, Quế tâm 04g, Tế tân 06g, Phục linh 12g, 

Xuyên khung 08g, Xích thược 12g, Cam thảo 06g, Thục địa 12g, Ngưu tất 12g, Đỗ 

trọng 12g, Đảng sâm 12g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

+ Hoặc dùng bài Tam tý thang: Là bài Độc hoạt ký sinh thang gia thêm Hoàng 

kỳ, Tục đoạn. 

 - Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị. 



 
 

 
 

 - Nghiệm phương: Độc hoạt phong thấp hoàn (Viện Đông y): Độc hoạt 12g, Hy 

thiêm 12g, Đương quy 12g, Thổ phục linh 16g, Xuyên khung 08g, Hà thủ ô 12g, Can 

khương 04g, Quế chi 08g, Kê huyết đằng 08g, Cốt toái bổ 12g, Thục địa 12g, Đảng 

sâm 12g, Ngưu tất 08g, Đỗ trọng 12g, Cam thảo 04g, Kim ngân hoa 06g Làm viên 

hoàn cứng, uống 30g/ngày. 

 2.4.2. Điều trị không dùng thuốc  

- Châm kết hợp với cứu.  

+ Châm tả và cứu các huyệt tại chỗ: như thể phong hàn thấp tý. 

 + Châm bổ: Thận du (BL.23), Can du (BL.18), Tam âm giao (SP.6), Thái khê 

(KI.3), Thái xung (LR.3), Quan nguyên (CV.4). Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 

15 đến 20 ngày/liệu trình.  

- Xoa bóp bấm huyệt, thủy châm, điện mãng châm, cấy chỉ, ngâm thuốc yhct: 

như thể phong hàn thấp tý. 

 - Điện nhĩ châm: Châm tả bánh chè, cẳng chân (D2), châm bổ Thần môn, Can, 

Thận. Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình.  

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh. 

 3. Thể phong thấp nhiệt kèm can thận hư  

3.1. Triệu chứng: Người bệnh đau mỏi khớp gối từ lâu, vận động co duỗi khó 

khăn, có thể có biến dạng khớp. Đợt này xuất hiện sưng, đau, nóng hoặc đỏ, một hoặc 

khớp gối hai bên, đau cự án. Thường kèm theo phát sốt, sợ gió, miệng khô khát, phiền 

táo bứt rứt không yên. Tiểu vàng lượng ít, lưỡi đỏ, rêu vàng bẩn. Mạch hoạt sác 

3.2. Chẩn đoán  

- Chẩn đoán bát cương: Biểu lý tương kiêm, hư trung hiệp thực, nhiệt. 

 - Chẩn đoán tạng phủ/kinh lạc: Can thận hư/bệnh tại khớp, cân, cơ, kinh lạc.  

- Chẩn đoán nguyên nhân: Bất nội ngoại nhân (nội thương), ngoại nhân (phong, 

thấp, nhiệt).  

3.3. Pháp: Thanh nhiệt, khu phong, trừ thấp, chỉ thống, bổ can thận.  

3.4. Phương  



 
 

 
 

3.4.1. Điều trị bằng thuốc  

- Cổ phương:  

+ Dùng bài Ý dĩ nhân thang hợp với Nhị diệu tán: Ý dĩ nhân 12g, Quế chi 06g 

Cam thảo 06g, Thược dược 06g, Ma hoàng 06g, Hoàng bá 12g, Bạch truật 12g 

Thương truật 12g, Đương qui 12g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

+ Hoặc dùng bài Bạch hổ quế chi thang: Sinh thạch cao 30g, Ngạnh mễ 10g Tri 

mẫu 10g, Cam thảo 06g, Quế chi 04g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương (Hướng dẫn thuốc nam và châm cứu – Bộ Y tế): Hy thiêm 

50g, Rễ lá lốt 20g, Ngưu tất 20g, Thổ phục linh 20g, Hoài sơn làm áo (lượng vừa đủ) 

Chi tử nhuộm bột áo (lượng vừa đủ) Làm hoàn, bột Hoài sơn làm áo, bột áo nhuộm 

bằng nước Chi tử. Uống 50g/ngày. 

 - Sau khi khớp gối hết nóng, đỏ thì có thể dùng các bài thuốc uống trong như 

thể phong hàn thấp tý kèm can thận hư.  

3.4.2. Điều trị không dùng thuốc 

 - Châm: Như thể phong hàn thấp tý kèm can thận hư. Châm tả thêm huyệt Đại 

chùy (GV.14), Nội đình (ST.44). 

 - Điện nhĩ châm, điện mãng châm, ngâm thuốc yhct: Như thể phong hàn thấp 

tý kèm can thận hư.  

- Sau khi khớp hết nóng, đỏ thì áp dụng phác đồ xoa bóp bấm huyệt, thủy châm, 

cấy chỉ như thể phong hàn thấp tý kèm can thận hư.  

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh. 

 IV. KẾT HỢP ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN ĐẠI 

4.1. Nguyên tắc điều trị [1], [4] 

 - Giảm đau, phục hồi chức năng vận động của khớp. 

 - Tránh tác dụng không mong muốn của thuốc, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

 4.2. Điều trị cụ thể  



 
 

 
 

4.2.1. Điều trị bằng thuốc  

4.2.1.1. Điều trị triệu chứng tác dụng nhanh Tùy từng trường hợp bệnh, có 

thể chọn trong các nhóm thuốc sau:  

- Thuốc giảm đau: chọn một trong các thuốc theo bậc thang giảm đau của Tổ 

chức Y tế Thế giới. Tùy theo tình trạng đau mà điều chỉnh liều thuốc cho phù hợp. 

 - Chống viêm không steroid (NSAIDs): không được phối hợp hai loại thuốc 

trong nhóm.  

- Thuốc bôi ngoài da: Voltaren Emugel, Profenid gel… có tác dụng giảm đau 

đáng kể và không gây ra các tác dụng phụ như dùng đường toàn thân. Bôi tại khớp 

đau 2-3 lần/ngày.  

4.2.1.2. Điều trị triệu chứng tác dụng chậm Các thuốc chống thoái hóa khớp 

nên chỉ định sớm, thường dùng kéo dài, có thể phối hợp với nhau và phối hợp với các 

thuốc điều trị triệu chứng tác dụng nhanh đã nêu ở trên.  

4.2.1.3. Một số phương pháp khác 

- Tiêm nội khớp:  

+ Hydrocortison acetat: Khi có viêm và tràn dịch khớp, cần lưu ý chỉ định. Mỗi 

đợt tiêm cách nhau 5 đến 7 ngày, không vượt quá 3 mũi tiêm mỗi đợt, không tiêm 

quá 3 đợt trong một năm.  

+ Các chế phẩm chậm: Methyl prednisolon acetat 40mg, betamethason 

dipropionate 2mg tiêm mỗi mũi cách nhau 1 đến 2 tuần, không tiêm quá 3 đợt một 

năm vì thuốc gây tổn thương sụn khớp nếu dùng quá liều.  

+ Acid hyaluronic dưới dạng hyaluronate 1 ống/1 tuần x 3 đến 5 tuần liên tục. 

 - Sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu tự thân (PRP): Lấy máu tĩnh mạch, chống 

đông, ly tâm tách huyết tương sau đó bơm vào khớp gối 6-8ml PRP.  

- Cấy ghép tế bào gốc là một hướng đi nhiều triển vọng. Tế bào gốc chiết xuất 

từ mô mỡ tự thân hoặc từ nguồn gốc tủy xương tự thân.  

4.2.2. Điều trị không dùng thuốc 



 
 

 
 

 - Kết hợp các phương pháp phục hồi chức năng: Theo Hướng dẫn quy trình kỹ 

thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng của Bộ Y tế và các hướng dẫn quy trình kỹ 

thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng khác do cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 - Vật lý trị liệu: Laser công suất thấp, siêu âm trị liệu, điện xung. 

 - Có chế độ vận động thể dục thể thao hợp lý, bảo vệ khớp tránh quá tải. Phát 

hiện điều trị chỉnh hình sớm các dị tật khớp (lệch trục khớp, khớp gối vẹo trong, vẹo 

ngoài…). 

 4.2.3. Điều trị ngoại khoa  

- Nội soi khớp nhằm sửa chữa tổn thương, cấy ghép tế bào sụn, rửa khớp và làm 

sạch khớp. 

 - Phẫu thuật thay khớp nếu điều trị nội khoa và bảo tồn không có hiệu quả, 

người bệnh đau nhiều và mất chức năng vận động nhiều. Thường được áp dụng ở 

người bệnh trên 60 tuổi. Thay khớp gối một phần hay toàn bộ khớp.  

V. PHÒNG BỆNH  

- Thực hiện chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý.  

- Thực hiện tốt chế độ ăn, tránh để tăng cân béo phì. Giảm cân nếu quá cân.  

- Tránh các chấn thương giúp làm chậm quá trình xuất hiện thoái hóa khớp.  

- Nên tập vận động khớp gối không trọng lượng: đạp xe đạp, bơi....  

VI. Tiêu chuẩn nhập viện nội trú 

- Tất cả các trường hợp chẩn đoán xác định theo tiêu chuẩn trên là thoái hóa 

khớp gối ( bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng là đau khớp gối, đau làm bệnh nhân khó 

vận động, có thể có kèm theo sưng nóng đỏ, hoặc tràn dịch khớp gối…ảnh hưởng đến 

sinh hoạt của bệnh nhân). 

VII. Tiêu chuẩn ra viện 

Các triệu chứng lâm sàng giảm: đỡ đau khớp gối, không sưng nóng đỏ, tràn dịch khớp 

gối giảm, vận động đi lại khá hơn  

Các chỉ số dấu hiệu sinh tồn ổn định: mạch, nhiệt độ, huyết áp. 
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VIÊM DẠ DÀY VÀ TÁ TRÀNG 

(VỊ QUẢN THỐNG) 

 

I. KHÁI NIỆM 

Theo Y học hiện đại, viêm dạ dày và tá tràng (VDDTT) là thuật ngữ dùng để chỉ 

bệnh lý tổn thương viêm thành dạ dày và tá tràng. Bệnh gây ra do sự mất cân bằng 

giữa yếu tố tấn công (acid HCl, pepsin, Helicobacter pylori - HP…) và yếu tố bảo vệ 

(chất nhầy, sự tái sinh của tế bào, mạng lưới mao mạch của niêm mạc…) của dạ dày 

- tá tràng, dẫn đến sự tăng tái hấp thu ngược chiều của ion H+ từ lòng dạ dày vào 

trong niêm mạc gây toan tại chỗ, phù nề và hoại tử mô, kéo theo sự tiêu protein gây 

viêm. 

Theo Y học cổ truyền (YHCT), bệnh VDDTT được xếp vào phạm vi của chứng 

"Vị quản thống". Sách "Nội kinh" có ghi: Vị quản thống là chỉ vùng thượng vị đau 

âm ỉ hay dữ dội, đau từng cơn kèm theo có ợ hơi, ợ chua[1].    

II. NGUYÊN NHÂN 

Theo Y học hiện đại (YHHĐ), Nguyên nhân và các yếu tố thuận lợi gây VDDTT 

bao gồm: Chế độ ăn uống không hợp lý, căng thẳng thần kinh (stress) kéo dài, dùng 

thuốc (thuốc chống viêm non - steroid và steroid), rối loạn nội tiết (tuyến yên, thượng 

thận), thể trạng, di truyền, yếu tố miễn dịch và nhiễm vi khuẩn HP[1]. 

Theo Y học cổ truyền (YHCT), viêm dạ dày tá tràng do nguyên nhân sau[2]: 

- Tình chí bị kích thích: Do suy nghĩ tức giận quá độ kéo dài làm tổn thương đến 

can, can không sơ thông, hoành nghịch phạm vị làm cho vị mất chức năng hoà giáng 

gây bệnh can khí phạm vị hay can tỳ bất hoà, nếu kéo dài thì can khí ứ trệ sinh ra can 

uất hoá hoả, hoả uất lâu ngày thì vị tích nhiệt làm tổn thương đến vị âm gây ra miệng 

khô đắng, người bệnh có cảm giác nóng rát vùng thượng vị.  

- Ăn uống không điều độ: Do no đói thất thường hoặc ăn nhiều đồ cay, nóng, 

chua, lạnh làm tổn thương tỳ vị, làm tỳ mất kiện vận, vị mất hoà giáng, khí cơ trở trệ 



 
 

 
 

cũng gây đau thượng vị, bệnh tình kéo dài sẽ gây tổn thương tới dương khí ở trung 

tiêu mà dẫn đến tỳ vị hư hàn.  

- Tiên thiên bất túc: Do thận khí hư (thận dương khi sinh ra đã bất túc, không 

nuôi dưỡng được tỳ dương làm tỳ dương hư, gây vị khí ứ trệ và hư); do tỳ vị hư (bẩm 

tố hư yếu hoặc do làm việc khó nhọc vất vả, hoặc do hàn thấp nội sinh làm cho tỳ vị 

càng thêm thương tổn).  

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác đinh [1], [2] 

1.1. Lâm sàng 

+ Triệu chứng lâm sàng: Người bệnh đau bụng vùng thượng vị, kèm ợ hơi, ợ 

chua, nóng rát, buồn nôn, nôn, có thể táo bón hoặc đầy bụng khó tiêu...  

1.2. Cận lâm sàng: giúp chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, chẩn đoán 

nguyên nhân, tiên lượng, theo dõi trong quá trình điều trị 

- Xét nghiệm sinh hóa máu: Ure, creatinin, GOT, GPT, ĐGĐ, Glucose 

- Xét nghiệm huyết học: tổng phân tích tế bào máu 

-  Xét nghiệm sinh hóa nước tiểu. 

-  Điện tâm đồ. 

- Xquang tim phổi. 

- Nội soi thực quản dạ dày 

- Siêu âm ổ bụng. 

- Chụp citiscanner ổ bụng 

IV. ĐIỀU TRỊ  

Với mỗi thể lâm sàng, tùy từng tình trạng bệnh lý của người bệnh, thầy thuốc kê 

đơn bài thuốc cổ phương, bài thuốc đối pháp lập phương, bài thuốc nghiệm phương 

để gia giảm thành phần, khối lượng các vị thuốc cổ truyền hoặc kê đơn các thành 

phẩm thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho phù hợp với chẩn đoán YHCT chia vị 

quản thống thành 2 thể chính là can khí phạm vị và tỳ vị hư hàn. Thể can khí phạm 

vị được chia làm ba thể nhỏ là khí trệ, hỏa uất và huyết ứ[1], [3] 

1. Thể can khí phạm vị  



 
 

 
 

1.1. Thể khí trệ  

1.1.1. Triệu chứng: Đau bụng vùng thượng vị thành cơn, đau lan ra mạn sườn, 

có khi đau lan ra sau lưng, bụng đầy chướng nhiều và ấn đau (cự án), hay ợ chua, ợ 

hợi, khi ợ hơi được thì đỡ đau. Chất lưỡi hơi đỏ, rêu lưỡi trắng hoặc hơi vàng mỏng. 

Mạch huyền.  

1.1.2. Chẩn đoán  

- Chẩn đoán bát cương: Lý thực.  

- Chẩnđoán tạng phủ: Bệnh ở can, vị (can khí phạm vị).  

- Chẩn đoán nguyên nhân: Bất nội ngoại nhân (nội thương).  

1.1.3. Pháp: Sơ can lý khí.  

1.1.4. Phương:  

1.1.4.1. Điều trị bằng thuốc  

- Cổ phương: Sài hồ sơ can thang  

Sài hồ 12g, Xuyên khung 08g, Chỉ xác 08g, Hương phụ 08g, Bạch thược 12g, 

Trần bì 08g, Cam thảo 06g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương:  

Lá khôi 20g, Bồ công anh 20g, Khổ sâm cho lá 16g, Hương phụ 08g, Hậu phác 

08g, Uất kim 08g, Cam thảo nam 16g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

+ Hoặc dùng Cao Dạ cẩm:  

Dạ cẩm 300g, Đường 900g. Chế thành cao hoặc siro, mỗi ngày uống lượng 

tương đương 20g Dạ cẩm.  

1.4.1.2. Điều trị không dùng thuốc  

- Châm: Châm tả các huyệt:  

Trung quản (CV.12), Thiên khu (ST.25), Can du (BL.18), Thái xung (LR.3), 

Túc tam lý (ST.36), Lương khâu (ST.34).  

Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình.  

- Các kỹ thuật châm: Điện châm, điện mãng châm, ôn điện châm, ôn châm.  



 
 

 
 

Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình.  

- Nhĩ châm: Châm các điểm: Dạ dày, Can, Giao cảm, Thần môn.  

Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình.  

- Thủy châm các huyệt: Trung quản (CV.12) Cự khuyết (CV.14), Túc tam lý 

(ST.36), Kỳ môn (LR.14), Nội quan (PC.6), Dương lăng tuyền (GB.34)  

+ Thủy châm 1 lần/ngày, mỗi lần thủy châm vào 2 - 3 huyệt, 10 - 15 ngày/liệu 

trình.  

+ Sử dụng các thuốc có chỉ định tiêm bắp, tùy từng trường hợp cụ thể người thầy 

thuốc lựa chọn thuốc phù hợp với chẩn đoán.  

- Cấy chỉ: Có thể cấy chỉ vào các huyệt:  

Cự khuyết (CV.14), Trung quản (CV.12), Kỳ môn (LR.14), Tam âm giao (SP.6), 

Túc tam lý (ST.36), Nội quan (PC.6), Dương lăng tuyền (GB.34), Can du (BL.18).  

Tùy tình trạng bệnh lý của người bệnh, thầy thuốc chọn công thức huyệt cấy chỉ 

phù hợp. Sau 7 - 14 ngày chỉ tự tiêu có thể thực hiện liệu trình tiếp theo.  

- Xoa bóp bấm huyệt: Thực hiện các động tác:  

+ Người bệnh nằm ngửa: Xoa, day, miết vùng bụng theo chiều kim đồng hồ. Ấn 

các huyệt: Chương môn (LR.13), Trung quản (CV.12), Lương môn (ST.21), Thiên 

khu (ST.25), Hợp cốc (LI.4), Thủ tam lý (LI.10), Túc tam lý (ST.36), Thái bạch 

(SP.3), Lương khâu (ST.34).  

+ Người bệnh nằm sấp: Xát, xoa vùng lưng từ đốt sống D7 trở xuống. Ấn các 

huyệt: Can du (BL.18), Tỳ du (BL.20), Vị du (BL.21).  

Xoa bóp bấm huyệt 30 phút/lần/ngày, 10 - 15 ngày/liệu trình.  

-  Ngâm thuốc YHCT: Ngâm 20 Phút /lần / ngày. Một liệu trình điều trị từ 10 

đến 15 ngày. [4] 

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh.  

1.2. Thể hỏa uất  

1.2.1. Triệu chứng: Đau thượng vị nhiều, đau nóng rát, cự án. Ợ chua nhiều, 

miệng khô đắng. Chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng. Mạch huyền sác.  



 
 

 
 

1.2.2. Chẩn đoán  

- Chẩn đoán bát cương: Lý thực nhiệt.  

- Chẩn đoán tạng phủ: Bệnh ở can, vị (can khí phạm vị).  

- Chẩn đoán nguyên nhân: Bất nội ngoại nhân (nội thương).  

1.2.3. Pháp: Sơ can tiết nhiệt.  

1.2.4. Phương:  

1.2.4.1. Điều trị bằng thuốc  

- Cổ phương:  

+ Sài hồ sơ can thang gia thêm Xuyên luyện tử 6g, Ô tặc cốt 16g.  

+ Hoặc bài Hóa can tiễn hợp với Tả kim hoàn, Thanh bì 08g, Trần bì 06g, Bạch 

thược 12g, Đan bì 08g, Chi tử 08g, Trạch tả 08g, Thổ bối mẫu 06g, Hoàng liên 08g, 

Ngô thù du 02g.  

Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương:  

Lá khôi 500g, Bồ công anh nam 250g, Rễ chút chít 100g, Nhân trần 100g, Lá 

khổ sâm 50g.  

Các vị sấy khô tán bột mịn, ngày uống 24 – 32g, hãm nước sôi lấy nước trong 

uống.  

1.2.4.2. Điều trị không dùng thuốc  

- Châm tả các huyệt như thể Khí trệ và gia thêm:  

Nội đình (ST.44), Hợp cốc (LI.4), Nội quan (PC.6)  

Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình.  

- Nhĩ châm, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, ngâm thuốc yhct: Như thể Khí trệ.  

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh.  

1.3. Thể huyết ứ  



 
 

 
 

1.3.1. Triệu chứng: Đau dữ dội ở một vị trí nhất định vùng thượng vị, cự án. 

Trên lâm sàng chia thành 2 trường hợp: thực chứng và hư chứng.  

- Thực chứng: Nôn ra máu, đi ngoài phân đen, môi đỏ lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng. 

Mạch huyền sác hữu lực (bệnh thể cấp).  

- Hư chứng: Nếu chảy máu nhiều kèm theo sắc mặt nhợt nhạt, người mệt mỏi, 

môi nhợt, chân tay lạnh, ra mồ hôi, chất lưỡi bệu có ứ huyết, rêu lưỡi nhuận. Mạch 

hư đại hoặc tế sáp (bệnh thể hoãn).  

1.3.2. Chẩn đoán  

- Chẩn đoán bát cương: Lý thực (Thực chứng) hoặc Lý hư trung hiệp thực (Hư 

chứng).  

- Chẩn đoán tạng phủ: Bệnh ở can, vị (can khí phạm vị).  

- Chẩn đoán nguyên nhân: Bất nội ngoại nhân (nội thương).  

1.3.3. Pháp điều trị  

- Thực chứng: Thông lạc hoạt huyết hay lương huyết chỉ huyết.  

- Hư chứng: Bổ huyết chỉ huyết.  

1.3.4. Phương  

1.3.4.1. Điều trị bằng thuốc  

* Thực chứng:  

- Cổ phương: Thất tiếu tán  

Ngũ linh chi, Bồ hoàng lượng bằng nhau.  

Hai vị thuốc tán bột mịn, trộn đều. Mỗi ngày uống 8 - 12g, chia 2 lần.  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương: Sinh địa 40g, Cam thảo 06g, Hoàng cầm 12g, Bồ hoàng sống 

12g, Trắc bách diệp 16g, Chi tử 08g. Tất cả làm thang sắc uống cùng A giao (nướng) 

8g, ngày 1 thang chia 2 lần. Riêng vị thuốc A giao hòa vào nước sắc để uống, không 

cho vào sắc cùng.  

* Hư chứng:  

- Cổ phương: Hoàng thổ thang gia giảm:  



 
 

 
 

Đất lòng bếp (Hoàng thổ) 10g, Địa hoàng 12g, A giao 12g, Cam thảo 12g, Phụ 

tử chế 12g, Hoàng cầm 12g, Bạch truật 12g, Đảng sâm 12g. Sắc uống ngày 1 thang, 

chia 2 lần. Riêng vị thuốc A giao hòa vào nước sắc để uống, không cho vào sắc cùng.  

+ Hoặc dùng bài Tứ quân tử thang gia vị:  

Đảng sâm 16g, Hoàng kỳ 12g, Bạch truật 12g, A giao 08g, Bạch linh 12g, Cam 

thảo 06g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần. Riêng vị thuốc A giao hòa vào nước sắc 

để uống, không cho vào sắc cùng.  

+ Nếu sau khi cầm máu người bệnh sắc mặt nhợt nhạt, hoa mắt chóng mặt, chất 

lưỡi nhợt. Mạch hư tế, có thể dùng bài Điều doanh liễm can ẩm.  

A giao (nướng) 08g, Bạch thược 12g, Câu kỷ tử 12g, Đương qui 12g, Mộc hương 

06g, Ngũ vị tử 06g, Phục linh 12g, Táo nhân 08g, Trần bì 06g, Xuyên khung 10g, 

Đại táo 12g, Sinh khương 06g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần. Riêng vị thuốc 

A giao hòa vào nước sắc để uống, không cho vào sắc cùng.  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương:  

Đảng sâm 16g, Kê huyết đằng 12g, Hoài sơn 12g, Rau má 12g, Ý dĩ 12g, Cam 

thảo dây 12g, Hà thủ ô 12g, Đỗ đen sao 12g, Huyết dụ 12g. Sắc uống ngày 1 thang, 

chia 2 lần.  

1.3.4.2. Điều trị không dùng thuốc  

- Châm:  

+ Thực chứng châm tả:  

Can du (BL.18), Tỳ du (BL.20), Thái xung (LR.3), Huyết hải (SP.10), Hợp cốc 

(LI.4). 

+ Hư chứng ôn châm hoặc cứu:  

Can du (BL.18), Tỳ du (BL.20), Tâm du (BL.15), Cao hoang (BL.43), Cách du 

(BL.17)  

Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình.  



 
 

 
 

- Nhĩ châm, thủy châm, cấy chỉ, xoa bóp bấm huyệt, ngâm thuốc yhct: Như thể 

Khí trệ.  

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh.  

2. Thể tỳ vị hư hàn  

2.1. Triệu chứng: Đau thượng vị âm ỉ, đau liên miên, nôn nhiều nôn ra nước 

trong, gặp lạnh đau tăng, khi đau thích xoa bóp, chườm nóng. Kèm theo sợ lạnh, tay 

chân lạnh, ăn kém, thích ăn đồ ấm nóng. Bụng đầy thường xuyên, đại tiện lỏng nát. 

Chất lưỡi nhợt bệu, rêu lưỡi trắng. Mạch trầm nhược.  

2.2. Chẩn đoán  

- Chẩn đoán bát cương: Lý hư hàn.  

- Chẩn đoán tạng phủ: Bệnh ở tỳ, vị (tỳ vị hư hàn).  

- Chẩn đoán nguyên nhân: Bất nội ngoại nhân (nội thương).  

2.3. Pháp: Ôn trung kiện tỳ.  

2.4. Phương  

2.4.1. Điều trị bằng thuốc  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Cổ phương: Hoàng kỳ kiến trung thang  

Hoàng kỳ 16g, Sinh khương 06g, Cam thảo 06g, Bạch thược 08g, Hương phụ 

08g Quế chi 08g, Đại táo 12g, Mạch nha 30g.  

Tất cả các vị thuốc trừ Mạch nha sắc lấy nước bỏ bã, hòa với Mạch nha uống 

khi còn ấm, ngày 1 thang chia 2 lần.  

- Nghiệm phương:  

Bố chính sâm 12g, Bán hạ chế 06g, Lá khôi 20g, Sa nhân 10g, Gừng 04g, Trần 

bì 06g, Vỏ rụt (Nam mộc hương) 10g.  

Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

2.4.2. Điều trị không dùng thuốc 

- Châm: Châm bổ và/hoặc cứu:  



 
 

 
 

Trung quản (CV.12), Thiên khu (ST.25), Tỳ du (BL20), Vị du (BL.21),Quan 

nguyên (CV.4), Khí hải (CV.6), Túc tam lý (ST.36), Chương môn (LR.13)  

Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình.  

- Nhĩ châm: Châm các điểm: Dạ dày, Tỳ, Giao cảm, Thần môn.  

Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình. 

- Thủy châm:  

Tỳ du (BL.20), Cự khuyết (CV.14), Nội quan (PC.6), Tam âm giao (SP.6), 

Chương môn (LR.13), Vị du (BL.21), Túc tam lý (ST.36) Thiên khu (ST.25)  

+ Thủy châm 1 lần/ngày, mỗi lần thủy châm vào 2 - 3 huyệt, từ 10 đến 15 

ngày/liệu trình.  

+ Sử dụng các thuốc có chỉ định tiêm bắp, tùy từng trường hợp cụ thể người thầy 

thuốc lựa chọn thuốc phù hợp với chẩn đoán.  

- Cấy chỉ: có thể cấy chỉ vào các huyệt:  

Cự khuyết (CV.14), Chương môn (LR.13), Thiên khu (ST.25), Túc tam lý 

(ST.36), Tam âm giao (SP.6), Nội quan (PC.6), Tỳ du (BL.20), Vị du (BL.21).  

Tùy tình trạng bệnh lý của người bệnh, thầy thuốc chọn công thức huyệt cấy chỉ 

phù hợp. Sau từ 7 đến 14 ngày chỉ tự tiêu có thể thực hiện liệu trình tiếp theo.  

- Xoa bóp bấm huyệt: Giống như thể Khí trệ.  

-  Ngâm thuốc YHCT: Ngâm 20 Phút /lần / ngày. Một liệu trình điều trị từ 10 

đến 15 ngày. [4] 

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh.  

VI. KẾT HỢP ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN ĐẠI  

1. Nguyên tắc điều trị  

- Điều trị cần chú ý đến nguyên nhân gây bệnh và các yếu tố nguy cơ. Nếu bệnh 

do sử dụng các thuốc chống viêm non-steroid hoặc do sử dụng rượu, cần dừng thuốc 

và bỏ rượu.  

- Kết hợp với việc điều chỉnh chế độ ăn, sinh hoạt, tránh các stress có thể làm 

nặng thêm tình trạng bệnh.  



 
 

 
 

2. Điều trị cụ thể  

2.1. Điều trị dùng thuốc  

Tùy từng trường hợp bệnh, có thể chọn trong các nhóm thuốc sau:  

* Các thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày:  

- Các muối Bismuth.  

- Sucralfate.  

- Các loại prostaglandin E1, E2 (Misoprostol, Enprostol).  

* Các thuốc trung hoà acid.  

* Thuốc kháng tiết acid:  

- Thuốc ức chế thụ thể H2 ở màng tế bào thành (H2 receptor antagonist).  

- Thuốc ức chế bơm proton H+/K+ ATPase ở màng tế bào thành (PPI - Proton 

pump inhibitor).  

* Các thuốc diệt HP:  

- Kháng sinh.  

- Các muối Bismuth.  

2.2. Điều trị không dùng thuốc  

- Điều chỉnh chế độ ăn: Ăn chia thành nhiều bữa nhỏ, tránh để cơ thể quá đói. 

Tránh ăn các thực phẩm kích thích như gia vị cay, nóng, chua… hoặc thức ăn quá 

mặn. Không sử dụng rượu, bia, thuốc lá, các chất kích thích như chè đặc, cà phê…  

- Tránh sử dụng các thuốc kích ứng niêm mạc dạ dày như Aspirin, thuốc chống 

viêm non-steroid, steroid…  

* Lưu ý khi điều trị:  

- Cần hỏi tiền sử dùng thuốc của người bệnh. Không lạm dụng thuốc chống viêm 

non-steroid và steroid. Khi có triệu chứng của VDDTT nghi ngờ chảy máu cần dừng 

thuốc giảm đau chống viêm và chỉ định nội soi dạ dày cấp cứu để can thiệp cầm máu 

(kẹp clip, tiêm cầm máu, argon plasma) nếu cần thiết.  

- Nếu điều trị nội khoa kết hợp cầm máu qua nội soi thất bại cần chuyển phẫu 

thuật.  

V. PHÒNG BỆNH  



 
 

 
 

- Thực hiện chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, tránh stress kéo dài.  

- Không uống rượu bia, các chất kích thích như chè đặc, cà phê, không hút thuốc 

lá, không ăn các đồ cay, nóng, chua...  

- Khi có chỉ định dùng thuốc chống viêm non-steroid hoặc steroid cần lưu ý sử 

dụng các thuốc để bảo vệ niêm mạc dạ dày hoặc các thuốc ức chế bơm proton… 

VII. Tiêu chuẩn nhập viện nội trú 

- Tất cả các trường hợp chẩn đoán xác định theo tiêu chuẩn trên là viêm dạ 

dày- tá tràng ( có triệu chứng lâm sàng: Người bệnh đau bụng vùng thượng vị, kèm 

ợ hơi, ợ chua, nóng rát, buồn nôn, nôn, có thể táo bón hoặc đầy bụng khó tiêu...)  

VIII. Tiêu chuẩn ra viện 

Các triệu chứng lâm sàng giảm: Người bệnh đỡ/giảm đau bụng vùng thượng vị, 

ợ hơi, ợ chua, nóng rát, buồn nôn, nôn, không táo bón hoặc đầy bụng khó 

tiêu...  

Các chỉ số dấu hiệu sinh tồn ổn định: mạch, nhiệt độ, huyết áp. 
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MỘT SỐ MÃ ICD PHỤC VỤ CHO CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 K29 Viêm dạ dày và tá tràng  

2 U60.471 Vị quản hống  

3 K29.1 Viêm dạ dày cấp khác  

4 U60.471.1 Vị quản thống  



 
 

 
 

5 K29.5 Viêm dạ dày mạn tính  

6 K29.6 Viêm dạ dày khác  

7 K29.7 Viêm dạ dày, không đặc hiệu  

 

 

  



 
 

 
 

 

VIÊM KHỚP DẠNG THẤP 

(CHỨNG TÝ) 

 

I. KHÁI NIỆM 

Viêm khớp dạng thấp (VKDT) là một bệnh tự miễn. Bệnh diễn biến phức tạp 

với các biểu hiện tại khớp, ngoài khớp và toàn thân ở các mức độ khác nhau [1].  

Theo Y học cổ truyền: Viêm khớp dạng thấp thuộc phạm vi Chứng tý của Y học 

cổ truyền (YHCT). Chứng tý là kinh mạch bị ngoại tà xâm phạm vào lạc mạch làm 

bế tắc dẫn đến khí huyết vận hành không thông với triệu chứng bì phu (da), cân cốt 

(gân xương), cơ nhục, khớp tê bì đau tức ê ẩm, sưng, co duỗi khó khăn [2] 

II. NGUYÊN NHÂN 

Theo Y học hiện đại (YHHĐ): Cho đến nay, nguyên nhân gây bệnh chưa rõ 

ràng. Tuy nhiên, các yếu tố có liên quan đến bệnh như nhiễm khuẩn, di truyền (yếu 

tố HLA), cơ địa (nữ giới, tuổi trung niên) và các rối loạn đáp ứng miễn dịch (vai trò 

của lympho B, lympho T, đại thực bào và các cytokines như TNFα, IL6, IL1...)[3] 

Theo YHCT, bệnh VKDT không có bệnh danh cụ thể mà thuộc phạm vi chứng 

Tý. Nguyên nhân gây chứng Tý bao gồm ngoại nhân, nội thương và bất nội ngoại 

nhân.  

* Do ngoại nhân:  

- Do phong, hàn, thấp xâm phạm vào kinh mạch làm cho khí huyết vận hành 

trong mạch lạc bị tắc trở, ngưng trệ gây đau, co duỗi khớp khó khăn.  

- Do phong thấp nhiệt hoặc do phong hàn thấp xâm nhập vào cơ thể lâu ngày uất 

trệ hóa hỏa làm thấp nhiệt ứ trệ ở kinh lạc, ứ ở các khớp gây nên đau, sưng, nóng, đỏ 

và co duỗi khó khăn. Thấp nhiệt thịnh làm dinh vệ bất hòa nên sốt, sợ gió. Thấp nhiệt 

ứ trệ lâu ngày hóa táo tổn thương tân dịch gây khát nước, nước tiểu màu vàng. 

 * Do nội thương: Do nguyên khí suy yếu hoặc thiên quý suy làm cho can thận 

hư, tà khí nhân cơ hội xâm nhập gây bệnh. Thận thủy không dưỡng được can mộc, 

làm cân cốt, mạch lạc không được nuôi dưỡng gây đau khớp, chi thể tê bì, co duỗi 



 
 

 
 

hạn chế, vận động khó khăn. Can thận âm hư, mạch lạc không vinh nhuận, huyết 

mạch bất thông, khí huyết ngưng trệ làm khớp sưng, biến dạng. * Do bất nội ngoại 

nhân: Do đàm trọc và huyết ứ làm tắc trở kinh lạc, khớp, cơ nhục dẫn đến cơ, nhục, 

khớp sưng phù, đau. Đàm ứ lưu tại cơ phu, nhìn thấy cục, hạt nổi lên, hoặc thấy ban 

ứ. Nếu xâm nhập vào gân, cốt dẫn đến đến cứng khớp, biến dạng khớp. Đàm ứ lâu 

ngày trở trệ, kinh mạch cơ phu không được nuôi dưỡng dẫn đến tê liệt [4] 

III. CHẨN ĐOÁN 

Chẩn đoán xác đinh[1], [2], [3]:  

Tiêu chuẩn chẩn đoán VKDT được áp dụng rộng rãi nhất trên thế giới theo tiêu 

chuẩn của Hội Thấp khớp học Hoa kỳ (ACR) 1997. 

 Chẩn đoán xác định khi có ít nhất 4/7 tiêu chuẩn và thời gian diễn biến của triệu 

chứng viêm khớp ít nhất phải 6 tuần:  

1. Cứng khớp buổi sáng kéo dài trên một giờ.  

2. Viêm ít nhất 3 trong số 14 khớp: Ngón gần bàn tay, bàn ngón tay, cổ tay, khuỷu, 

gối, cổ chân, bàn ngón chân (2 bên).  

3. Viêm khớp bàn tay: Sưng tối thiểu 1 khớp thuộc các vị trí sau: ngón gần, bàn 

ngón tay, cổ tay.  

4. Viêm khớp có tính chất đối xứng.  

5. Hạt dưới da.  

6. Yếu tố dạng thấp trong huyết thanh dương tính.  

7. Xquang điển hình (hình bào mòn, hình hốc, hình khuyết đầy xương, hẹp khe 

khớp, mất chất khoáng đầu xương)  

Ngoài ra, với những người bệnh ở giai đoạn đầu bị VKDT, liên đoàn chống Thấp 

khớp Châu Âu (EULAR) năm 2010 đã đưa ra tiêu chuẩn chẩn đoán VKDT 

để áp dụng cho những người bệnh bị mắc bệnh trước 6 tuần. Các tiêu chuẩn 

như sau: 

Các khớp liên quan 0 - 5 điểm 

1 khớp lớn 0 

2 - 10 khớp lớn 1 



 
 

 
 

1 - 3 khớp nhỏ (có hoặc không có biểu hiện ở khớp lớn) 2 

4 - 10 khớp nhỏ (có hoặc không có biểu hiện ở khớp lớn) 3 

> 10 khớp (có ít nhất 1 khớp nhỏ) 5 

Xét nghiệm huyết thanh (cần ít nhất 1 kết quả xét 

nghiệm) 
0 - 3 điểm 

RF và Anti CCP (âm tính) 0 

RF hoặc Anti CCP (dương tính thấp - gấp < 3 lần) 2 

RF hoặc Anti CCP (dương tính cao - gấp ≥ 3 lần) 3 

Phản ứng viêm cấp (cần ít nhất 1 xét nghiệm) 0 - 1 điểm 

CRP và máu lắng (bình thường) 0 

CRP hoặc Máu lắng (tăng) 1 

Thời gian bị bệnh 0 - 1 điểm 

< 6 tuần 0 

≥ 6 tuần 1 

Chẩn đoán khi tổng số điểm ≥ 6/10 

 

1.2. Cận lâm sàng 

 - Các xét nghiệm cơ bản: tế bào máu ngoại vi, tốc độ máu lắng, protein phản 

ứng C (CRP)…, xét nghiệm chức năng gan, thận, Xquang tim phổi, điện tâm đồ... 

 − Các xét nghiệm đặc hiệu (có giá trị chẩn đoán, tiên lượng): 

 + Yếu tố dạng thấp (RF) dương tính trong 60 - 70 % bệnh nhân. 

 + Anti CCP dương tính trong 75 - 80 % bệnh nhân. 

 + Xquang khớp (thường chụp hai bàn tay thẳng hoặc các khớp bị tổn thương). 

2. Chẩn đoán phân biệt 

 Lupus ban đỏ hệ thống, thoái hoá khớp, gút mạn tính, viêm cột sống dính khớp, 

viêm khớp vảy nến... 

IV. ĐIỀU TRỊ 

Với mỗi thể lâm sàng, tùy từng tình trạng bệnh lý của người bệnh, thầy thuốc kê 

đơn bài thuốc cổ phương, bài thuốc đối pháp lập phương, bài thuốc nghiệm phương 



 
 

 
 

để gia giảm thành phần, khối lượng các vị thuốc cổ truyền hoặc kê đơn các thành 

phẩm thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho phù hợp với chẩn đoán[3], [4] 

1. Thể phong thấp  

1.1. Triệu chứng: Các khớp và cơ nhục đau mỏi, co duỗi khó khăn, cảm giác 

nặng nề. Đau có tính chất di chuyển và thường xảy ra ở các khớp nhỏ và nhỡ. Trong 

đợt bệnh tiến triển các khớp sưng đau, bì phù có cảm giác tê bì. Thời kỳ đầu có biểu 

hiện sợ gió, phát sốt. Chất lưỡi nhợt, rêu lưỡi mỏng trắng hay nhớt dính. Mạch phù 

hoãn hoặc nhu hoãn.  

1.2. Chẩn đoán 

 - Chẩn đoán bát cương: Biểu thực hàn.  

- Chẩn đoán nguyên nhân: Ngoại nhân (phong, thấp).  

1.3. Pháp: Khu phong, trừ thấp, thông lạc, chỉ thống.  

1.4. Phương  

 1.4.1. Điều trị bằng thuốc  

- Cổ phương: Quyên tý thang: Tang chi 30g, Tần giao 12g, Độc hoạt 08g 

Khương hoạt 08g, Đương quy 12g, Hải phong đằng 30g, Mộc hương 06g, Quế chi 

08g, Xuyên khung 12g, Nhũ hương 06g, Chích cam thảo 06g. Sắc uống ngày 01 thang 

chia 2 lần. 

 - Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương: Ké đầu ngựa 16g, Tỳ giải 12g, Khương hoạt 12g, Ý dĩ 12g 

Thổ phục linh 16g, Uy linh tiên 12g, Hy thiêm 16g, Quế chi 08g, Đương qui 12g Cam 

thảo nam 12g. Sắc uống ngày 01 thang chia 2 lần.  

1.4.2. Điều trị không dùng thuốc  

- Châm hoặc cứu: châm tả các huyệt:  

+ Tại chỗ: huyệt tại các khớp sưng đau và vùng lân cận.  

+ Toàn thân: Đại chùy (GV. 14), Phong môn (BL 12), Phong trì (GB. 20), Hợp 

cốc (LI. 4), Túc tam lý (ST. 36), Huyết hải (SP.10). Lưu kim 20 - 30 phút/lần/ngày, 

từ 15 đến 20 ngày liệu trình.  



 
 

 
 

- Các kỹ thuật châm: Điện châm, điện mãng châm, ôn điện châm, ôn châm. Lưu 

kim 20 - 30 phút/lần/ngày, từ 15 đến 20 ngày/liệu trình.  

- Điện nhĩ châm: Nếu sưng đau khớp chi trên: châm tả vùng cột sống, vai, cánh 

tay, khuỷu tay, bàn tay. Nếu sưng đau chi dưới châm tả vùng bánh chè, cẳng chân, 

bàn chân, đầu gối. Châm bổ Thần môn. Thời gian 20 - 30 phút/lần. Một liệu trình 

điều trị từ 10 đến 15 lần.  

- Cấy chỉ:  

+ Chi trên: Hợp cốc (LI.4), Ngoại quan (TE. 5), Khúc trì (LI.11), Tý nhu (LI. 

14), Kiên trinh (SI. 9), Thiên tuyền (PC. 2), Kiên ngung (LI. 15)  

+ Chi dưới: Tam âm giao (SP.6), Thái xung (LR.3), Trung đô (LR. 6), Huyết hải 

(SP.10), Phong long (ST.40), Thừa sơn (BL. 57), Túc tam lý (ST.36), Côn lôn (BL. 

60), Hoàn khiêu (GB.30), Trật biên (BL. 54), Thứ liêu (BL. 32), Dương lăng tuyền 

(GB. 34), Giáp tích L3-L4-L5-S1. 32 Tùy tình trạng bệnh lý của người bệnh, thầy 

thuốc chọn công thức huyệt cấy chỉ phù hợp. Mỗi lần cấy chỉ có tác dụng từ 7 - 14 

ngày, sau thời gian tự tiêu của chỉ có thể thực hiện liệu trình tiếp theo.  

- Xoa bóp bấm huyệt: Các thủ thuật: Xát, xoa, day, vê, bóp vùng khớp bị. Ấn 

các huyệt: A thị, Hợp cốc (LI.4), Nội đình (ST.44). Vận động khớp nhẹ nhàng. Liệu 

trình 30 phút/lần/ngày, một liệu trình điều trị từ 10 đến 15 ngày, tùy theo mức độ và 

diễn biến của bệnh, có thể tiến hành 2-3 liệu trình liên tục. 

 - Thủy châm: Sử dụng các thuốc theo y lệnh có chỉ định tiêm bắp vào các huyệt 

như điện châm, ngày 1 lần, mỗi lần 2 – 3 huyệt. Một liệu trình điều trị từ 10 đến 15 

ngày. Tùy từng trường hợp cụ thể người thầy thuốc lựa chọn thuốc phù hợp với chẩn 

đoán. 

-  Ngâm thuốc YHCT: Ngâm 20 Phút /lần / ngày. Một liệu trình điều trị từ 10 

đến 15 ngày. [5] 

 Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh.  

2. Thể hàn thấp  



 
 

 
 

2.1. Triệu chứng lâm sàng: Các khớp ở chi trên và chi dưới có cảm giác đau, 

lạnh và nặng nề. Tính chất đau thường cố định, ít di chuyển, ngày đau nhẹ, về đêm 

đau nặng, thời tiết lạnh, ẩm đau tăng lên, chườm nóng đỡ đau, chỗ đau ít sưng nề. Tại 

khớp tổn thương thường không nóng đỏ, co duỗi khó khăn. Chất lưỡi nhợt, rêu lưỡi 

trắng nhớt. Mạch huyền khẩn hay huyền hoãn.  

2.2. Chẩn đoán 

 - Chẩn đoán bát cương: Biểu thực hàn.  

- Chẩn đoán nguyên nhân: Ngoại nhân (hàn, thấp).  

2.3. Pháp: Ôn kinh, tán hàn, trừ thấp, thông lạc.  

2.4. Phương  

2.4.1. Điều trị bằng thuốc 

 - Cổ phương: Can khương thương truật thang: Can khương 08g, Quế chi 08g 

Thương truật 08g, Ý dĩ 08g, Cam thảo 06g, Bạch linh 12g, Xuyên khung 16g. Sắc 

uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương: Quế chi 08g, Tế tân 04g, Thổ phục linh 12g, Thiên niên kiện 

10g, Uy linh tiên 12g, Cành dâu 16g, Xuyên khung 12g, Rễ cỏ xước 12g. Sắc uống 

ngày 1 thang, chia 2 lần.  

2.4.2. Điều trị không dùng thuốc  

- Châm tả, điện nhĩ châm, cấy chỉ, xoa bóp, thủy châm, ngâm thuốc yhct giống 

thể Phong thấp tý.  

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh.  

3. Thể phong thấp nhiệt:  

Đợt tiến triển của VKDT. 

3.1. Triệu chứng: Các khớp sưng, nóng, đỏ, đau, xuất hiện đối xứng, cự án, co 

duỗi khó khăn, vận động, đi lại khó, phát sốt, thích uống nước mát, chườm lạnh các 



 
 

 
 

khớp có cảm giác dễ chịu, sắc mặt đỏ, nước tiểu đỏ, đại tiện táo, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi 

vàng. Mạch hoạt sác. 

 3.2. Chẩn đoán  

- Chẩn đoán bát cương: Biểu thực nhiệt.  

- Chẩn đoán nguyên nhân: Ngoại nhân (phong, thấp, nhiệt).  

3.3. Pháp: Khu phong, thanh nhiệt giải độc, hóa thấp. 3 

.4. Phương  

3.4.1. Điều trị bằng thuốc 

 - Cổ phương: 

 + Trường hợp các khớp sưng nóng đỏ đau nhiều, người bệnh có sốt cao dùng 

bài Bạch hổ quế chi thang. Thạch cao sống 30g, Quế chi 06g, Tri mẫu 12g, Cam thảo 

04g, Ngạnh mễ 12g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần, uống 5-7 thang.  

+ Trường hợp các khớp sưng đau ít dùng bài Quế chi thược dược tri mẫu thang: 

Quế chi 08g, Ma hoàng 08g, Bạch thược 12g, Phòng phong, Tri mẫu 12g Phụ tử chế 

, Bạch truật 12g, Sinh khương 12g. Cam thảo 06g Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần.  

+ Trường hợp người bệnh sốt nhẹ, các khớp sưng đau kéo dài, chất lưỡi đỏ. 

Mạch tế sác. Dùng bài Quế chi thược dược tri mẫu thang bỏ Quế chi gia Huyền sâm, 

Sinh địa, Địa cốt bì, Sa sâm, Miết giáp, Thạch hộc. 

 - Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị.  

- Nghiệm phương: Thổ phục linh 16g, Rễ cỏ xước 12g, Hy thiêm 16g, Kê huyết 

đằng 12g, Rễ cà gai leo 10g, Lá huyết dụ 10g, Sinh địa 12g, Cam thảo nam 10g. Sắc 

uống ngày 1 thang, chia 2 lần. 

 3.4.2. Điều trị không dùng thuốc:  

- Châm tả, điện nhĩ châm, cấy chỉ, xoa bóp, thủy châm, ngâm thuốc yhct giống 

thể Phong thấp tý.  

Chú ý: Tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý của 

mỗi người bệnh. 

 4. Thể can thận hư: VKDT kéo dài có teo cơ, dính khớp.  



 
 

 
 

4.1. Triệu chứng: Người bệnh mắc bệnh lâu ngày, cơ nhục và các khớp đau mỏi, 

chỗ đau cố định không di chuyển. Các khớp sưng nề, teo cơ và cứng khớp, biến dạng 

khớp. Tay và chân có cảm giác tê bì và nặng nề. Sắc mặt sạm đen và có thể sưng nề. 

Ngực đầy tức, chất lưỡi tím sẫm, rêu lưỡi trắng nhớt. Mạch huyền sác 

4.2. Chẩn đoán 

 - Chẩn đoán bát cương: Biểu lý tương kiêm, hư trung hiệp thực, thiên nhiệt.  

- Chẩn đoán tạng phủ: Can thận hư, tỳ hư. 

 - Chẩn đoán tạng phủ kinh lạc: Bệnh tại cân cơ kinh lạc và tạng can thận tỳ.  

- Chẩn đoán nguyên nhân: Ngoại nhân (đàm thấp), bất nội ngoại nhân (nội 

thương).  

4.3. Pháp: Khu phong, thanh nhiệt, trừ thấp, hóa đàm thông lạc, bổ can thận, 

kiện tỳ.  

4.4. Phương  

4.4.1. Điều trị bằng thuốc  

- Cổ phương:  

+ Trường hợp các khớp vẫn sưng, nóng, đỏ đau thì dùng các bài thuốc như thể 

Phong thấp nhiệt trên gia các vị thuốc trừ đàm, hoạt huyết: Nam tinh chế, Bạch giới 

tử sao, Bạch cương tàm, Đào nhân, Hồng hoa... 

 + Hoặc dùng bài thuốc Độc hoạt ký sinh thang: Độc hoạt 10g, Phòng phong 

12g, Tang ký sinh 12g, Tế tân 04g, Tần giao 12g, Đương qui 12g Phục linh 12g, Quế 

chi 04g, Bạch thược 12g, Xuyên khung 12g, Thục địa 12g, Chích cam thảo 06g, Đỗ 

trọng 12g, Ngưu tất 12g, Đảng sâm 12g. Ngày sắc uống 1 thang, chia 3 lần.  

- Đối pháp lập phương: Lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp 

điều trị. 

 - Nghiệm phương: Phòng phong 12g, Tần giao 12g, Tri mẫu 12g, Thổ phục linh 

16g, Thổ phục linh 12g, Bạch cương tàm 12g, Ý dĩ 16g, Xích thược 12g, Rễ cỏ xước 

12g, Đương qui 12g, Xuyên khung 12g, Cốt toái bổ 12g, Tục đoạn 12g, Tang ký sinh 

12g  

4.4.2. Điều trị không dùng thuốc:  



 
 

 
 

- Điện châm, xoa bóp, thủy châm, ngâm thuốc yhct giống thể phong thấp tý. 

Ngoài ra nếu:  

+ Can hư: Châm bổ Thái xung (LR 3), Tam âm giao (SP.6)  

+ Thận hư: Châm bổ Thái khê (KI 3), Thận du (BL. 23), Quan nguyên (GV.4)  

+ Tỳ hư: Châm bổ Thái bạch (SP.3), Tam âm giao (SP. 6)  

KẾT HỢP ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN ĐẠI 

1. Nguyên tắc điều trị [1], [2], [3] 

Điều trị toàn diện, tích cực, dài hạn và theo dõi thường xuyên. Các thuốc điều 

trị cơ bản hay còn gọi là nhóm thuốc DMARDs (Disease -modifying antirheumatic 

drugs) kinh điển (methotrexate, sulfasalazine, hydroxychloroquine...) có vai trò quan 

trọng trong việc ổn định bệnh và cần điều trị kéo dài. Các thuốc sinh học còn được 

gọi là 35 DMARDs sinh học (kháng TNF α, kháng Interleukin 6, kháng lympho B) 

được chỉ định đối với thể kháng điều trị với DMARDs kinh điển, thể nặng hoặc tiên 

lượng nặng. Khi chỉ định các thuốc sinh học, cần có ý kiến của các bác sỹ chuyên 

khoa cơ xương khớp và thực hiện đúng quy trình [làm các xét nghiệm tầm soát lao, 

viêm gan (vi rút B, C), chức năng gan thận, đánh giá hoạt tính bệnh bằng chỉ số 

DAS28, CDAI, SDAI…].  

2. Điều trị cụ thể 

 2.1. Điều trị bằng thuốc Tùy từng trường hợp bệnh, có thể chọn trong các nhóm 

thuốc sau:  

- Điều trị triệu chứng: Nhằm cải thiện triệu chứng viêm và giảm đau. + Các 

thuốc chống viêm không steroid: Tùy đối tượng người bệnh, có thể dùng một trong 

các thuốc không chọn lọc hoặc chọn lọc COX-2. Cần lưu ý các tác dụng không mong 

muốn trên đường tiêu hóa, tim mạch, thận. Để giảm nguy cơ trên đường tiêu hóa, sử 

dụng phối hợp với thuốc bảo vệ dạ dày nhóm ức chế bơm proton.  

+ Corticosteroids: Thường sử dụng ngắn hạn trong lúc chờ đợi các thuốc điều 

trị cơ bản có hiệu lực. Sử dụng dài hạn (thường ở những người bệnh nặng, phụ thuộc 

corticoid hoặc có suy thượng thận do dùng corticoid kéo dài): Bắt đầu ở liều uống 

20mg hàng ngày, vào 8 giờ sáng. Khi đạt đáp ứng lâm sàng và xét nghiệm, giảm dần 



 
 

 
 

liều, duy trì liều thấp nhất (5 - 8mg hàng ngày hoặc cách ngày) hoặc ngừng (nếu có 

thể) khi điều trị cơ bản có hiệu lực (sau 6 - 8 tuần).  

- Điều trị cơ bản: Bằng các thuốc chống thấp làm thay đổi tiến triển của bệnh 

(Disease - Modifying Anti-Rheumatic Drug - DMARDs) để làm chậm hoặc làm 

ngừng tiến triển của bệnh, cần điều trị lâu dài và theo dõi các triệu chứng lâm sàng, 

cận lâm sàng trong suốt thời gian điều trị. 

 + Thể mới mắc và thể thông thường: Sử dụng các thuốc DMARDs kinh điển 

methotrexat hoặc Sulfasalazin. Kết hợp: Methotrexat với sulfasalazin hoặc 

hydroxychloroquine nếu đơn trị liệu không hiệu quả.  

+ Thể nặng, kháng trị với các DMARDs kinh điển (không có đáp ứng sau 6 

tháng) cần kết hợp với các thuốc sinh học (các DMARDs sinh học) (trước khi chỉ 

định các thuốc sinh học cần làm các xét nghiệm để sàng lọc các bệnh kèm theo: lao, 

viêm gan)  

2.2. Điều trị không dùng thuốc 

 - Tập luyện, hướng dẫn vận động chống co rút gân, dính khớp, teo cơ. Trong 

đợt viêm cấp: Để khớp nghỉ ở tư thế cơ năng, tránh kê, độn tại khớp. Khuyến khích 

tập ngay khi triệu chứng viêm thuyên giảm, tập tăng dần, tập nhiều lần trong ngày, 

cả chủ động và thụ động theo đúng chức năng sinh lý của khớp.  

- Kết hợp các phương pháp phục hồi chức năng: Theo Hướng dẫn quy trình kỹ 

thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng của Bộ Y tế và các hướng dẫn quy trình kỹ 

thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng khác do cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

V. PHÒNG BỆNH 

 - Nâng cao sức khỏe, thể trạng bằng ăn uống, luyện tập và làm việc điều độ  

- Tránh sinh hoạt và làm việc trong môi trường ẩm thấp kéo dài.  

- Phát hiện sớm các bệnh lý nhiễm trùng, các tình trạng rối loạn miễn dịch. 

VII. Tiêu chuẩn nhập viện nội trú 

- Tất cả các trường hợp chẩn đoán xác định theo tiêu chuẩn trên là viêm khớp 

dạng thấp ( bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng sưng đau các khớp, vận động các khớp 

hạn chế…gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người bệnh).  



 
 

 
 

VIII. Tiêu chuẩn ra viện 

Các triệu chứng lâm sàng giảm: bệnh nhân đỡ/giảm sưng đau các khớp, đỡ cứng 

khớp, vận động các khớp khá hơn,... 

Các chỉ số dấu hiệu sinh tồn ổn định: mạch, nhiệt độ, huyết áp. 
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Phần : PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA THẬN NHÂN TẠO 

 

SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI CÓ LỌC MÁU CHU KỲ( N18.5 ) 

 

 

I. KHÁI NIỆM [1(129-133), 139] 

 Bệnh thận mạn theo KDIGO 2012 (Kidney Disease Improving Global 

Outcomes). 

 Bệnh thận mạn hay suy thận mạn (Chronic kidney disease) là những bất thường 

về cấu trúc hoặc chức năng thận, kéo dài trên 3 tháng và ảnh hưởng đến sức khỏe 

người bệnh. 

 Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh thận mạn (BTM) hay suy thận mạn (STM): dựa 

vào 1 trong 2 tiêu chuẩn sau: 

1. Triệu chứng tổn thương thận (có biểu hiện 1 hoặc nhiều) 

Có Albumin nước tiểu (tỷ lệ albumin/creatinin nước tiểu > 30 mg/g hoặc albumin 

nước tiểu 24 giờ > 30 mg/ 24 giờ). 

Bất thường nước tiểu 

Bất thường về mô bệnh học thận 

Xét nghiệm hình ảnh học phát hiện thận tiết niệu bất thường 

Ghép thận 

2. Giảm mức lọc cầu thận (Glomerular filtration rate: GFR) <60 ml/phút/1,73 m2 da 

 Với mức lọc cầu thận được đánh giá dựa vào độ thanh lọc creatinin ước tính 

theo công thức Cockcroft Gault hoặc dựa vào độ lọc cầu thận ước tính (Estimated 

GFR, eGFR) dựa vào công thức MDRD. 

Công thức Cockcroft Gault ước đoán ĐTL creatinin từ creatinin huyết thanh. 

Công thức MDRD (Modification of Diet in Renal Disease Study) ước đoán mức 

lọc cầu thận (estimated GFR, eGFR) từ creatinin huyết thanh. 

Công thức tính mức lọc cầu thận theo creatinin nội sinh 



 
 

 
 

 Bệnh thận mạn giai đoạn cuối (end stage renal disease, ESRD) là bênh thận mạn giai 

đoạn 5. Đây là giai đọan nặng nhất  của bệnh thận mạn (BTM) với mức lọc cầu thận 

(GFR) < 15mL/ph/1,73 m2, biểu hiện bằng hội chứng urê máu, và tình trạng này sẽ 

gây tử vong nếu không được điều trị  thay thế thận. 

II. NGUYÊN NHÂN  

Dựa vào lâm sàng, tiền sử cá nhân; gia đình, hoàn cảnh xã hội; yếu tố môi trường, 

thuốc dùng, khám lâm sàng, xét nghiệm sinh hóa, hình ảnh học, và thậm chí sinh thiết 

thận để chẩn đoán nguyên nhân bệnh thận mạn. 

Theo hội Thận học Quốc tế KDIGO năm 2012; nguyên nhân bệnh thận mạn 

được phân dựa vào vị trí tổn thương giải phẫu học và bệnh căn nguyên chủ yếu tại 

thận; hoặc thứ phát sau các bệnh lý toàn thân  

Nguyên nhân Bệnh thận nguyên phát Bệnh thận thứ phát sau bệnh toàn 

thân 

Bệnh cầu thận Bệnh cầu thận tổn thương tối 

thiểu, bệnh cầu thận màng 

Đái tháo đường, thuốc, bệnh ác 

tính, bệnh tự miễn 

Bệnh ống thận 

kẽ 

Nhiễm trùng tiểu; bệnh thận 

tắc nghẽn, sỏi niệu 

Bệnh tự miễn, bệnh thận do 

thuốc; đa u tủy 

Bệnh mạch 

máu thận 

Viêm mạch máu do ANCA, 

loạn dưỡng xơ cơ 

Xơ vữa động mạch, tăng huyết 

áp, thuyên tắc do Cholesterol 

Bệnh nang thận 

và bệnh thận 

bẩm sinh 

Thiểu sản thận; nang tủy thận Bệnh thận đa nang, Hội chứng 

Alport 

III.CHẨN ĐOÁN [1,(140-142)] 

Chẩn đoán xác định  

Lâm sàng  

 Bệnh thận mạn giai đoạn cuối hay suy thận mạn giai đoạn cuối có biểu hiện 

của hội chứng urê huyết bao gồm ba rối loạn chính là: 

(1) Rối loạn gây ra do sự tích tụ của các chất thải, và độc chất trong cơ thể, quan trọng 

nhất là sản phẩm biến dưỡng của protein. 



 
 

 
 

(2) Rối loạn là hậu quả của sự mất dần các chức năng khác của thận như điều hòa 

thăng bằng nội môi, nước điện giải, nội tiết tố. 

(3) Rối loạn là hậu quả của phản ứng viêm tiến triển gây ra ảnh hưởng lên mạch máu 

và dinh dưỡng. 

a. Rối loạn chuyển hóa natri 

 Có thể tăng hoặc giảm natri máu 

b. Rối loạn bài tiết nước 

 Tiểu đêm là triệu chứng của tình trạng thải nước tiểu và sodium với mức độ 

thẩm thấu cố định. Người bệnh dễ bị thiếu nước và muối, nếu tiết chế quá mức, và dễ 

giảm natri huyết thanh, nêu uống quá nhiều nước. 

c. Rối loạn chuyển hóa kali 

 Người bệnh suy thận mạn, thận tăng tiết aldosteron làm tăng thải kali tại ống 

thận xa, và tăng thải kali qua đường tiêu hóa. Do vậy, kali máu chỉ tăng ở BTM giai 

đoạn cuối. Cần tìm nguyên nhân khác nếu tăng kali máu xuất hiện trước giai đoạn 

cuối. 

 Giảm kali ít gặp hơn ở người bệnh BTM, chủ yếu do tiết chế nguồn nhập kali, 

kèm với việc dùng lợi tiểu quá liều, hoặc do tăng mất kali qua đường tiêu hóa. 

d. Toan chuyển hóa 

Suy thận mạn: lượng acid bài tiết bị khống chế trong khoảng hẹp từ 30 – 40 

mmol/ngày, nên dễ bị toan chuyển hóa. 

e.Rối loạn chuyển hóa calci và phospho 

 Suy thận mạn: thận giảm bài tiết phospho và calci, gây tăng phospho trong 

máu. Để duy trì tích số phospho và calci ổn định trong máu, calci máu giảm khi 

phospho tăng, kích thích tuyến cận giáp tiết PTH, làm tăng huy động calci từ xương 

vào máu, phức hợp calci – phospho tăng lắng đọng tại mô, gây rối loạn chu chuyển 

xương; tăng bài tiết phospho tại ống thận 

f. Rối loạn về tim mạch 

 Bệnh lý tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh và tử vong ở mọi giai 

đoạn của bệnh thận mạn, nhất là khi người bệnh đến giai đoạn cuối. 



 
 

 
 

 - Tăng huyết áp và dày thất trái 

 - Suy tim xung huyết 

 - Viêm màng ngoài tim 

 - Bệnh mạch máu 

g. Rối loạn về huyết học 

Thiếu máu ở người bệnh BTM 

Rối loạn đông máu ở người bệnh BTM 

Rối loạn đông máu bao gồm kéo dài thời gian máu đông, giảm hoạt tính yếu tố 

VIII tiểu cầu, giảm độ tập trung tiểu cầu và giảm prothrombin 

Rối loạn chức năng bạch cầu 

Rối loạn chức năng bạch cầu như giảm sản xuất bạch cầu, giảm chức năng bạch 

cầu do suy dinh dưỡng, toan chuyển hóa, môi trường tăng urê máu; và do teo hạch 

lympho. 

h. Rối loạn tiêu hóa và dinh dưỡng 

 Buồn nôn và nôn 

 Ăn giảm đạm sẽ giúp giảm buồn nôn và nôn, tuy nhiên sẽ tăng nguy cơ suy 

dinh dưỡng. 

i. Rối loạn thần kinh cơ 

 Triệu chứng thần kinh cơ bắt đầu xuất hiện từ BTM (STM) giai đoạn 3 như 

giảm trí nhớ, kém tập trung, rối loạn giấc ngủ. Sau đó, tiến triển thành thần kinh kích 

thích như nấc cục, chuột rút, xoắn vặn cơ, nặng hơn trong giai đoạn suy thận nặng là 

rung vẫy, clonus cơ, co giật và hôn mê. 

 - Triệu chứng thần kinh ngoại biên xuất hiện từ BTM giai đoạn 4 

 - Triệu chứng rối loạn thần kinh cảm giác người bệnh BTM giai đoạn cuối là 

chỉ điểm người bệnh cần lọc máu. 

 - Bệnh thần kinh ngoại biên ở người bệnh BTM là chỉ định của điều trị thay 

thế thận, ngoại trừ tổn thương thần kinh trên người bệnh đái tháo đường. 

k. Rối loạn nội tiết và chuyển hóa 



 
 

 
 

Hormon sinh dục: Ở người bệnh nữ, giảm estrogen gây rối loạn kinh nguyệt, giảm 

khá năng thụ thai; dễ sảy thai, nhất là khi mức lọc cầu thận giảm còn 40 

ml/phút, chỉ có 20% sản phụ có thể sinh được con còn sống và ngược lại, thai 

kỳ sẽ đẩy nhanh tiến triển của suy thận. Ở người bệnh nam, giảm nồng độ 

testosteron, rối loạn tình dục và thiểu sản tinh trùng. 

Các rối loạn nội tiết này sẽ cải thiện sau điều trị lọc máu tích cực hoặc sau ghép 

thận thành công. 

l. Tổn thương da 

 Tổn thương da trên BTM đang tiến triển đa dạng như: 

Da vàng xanh do thiếu máu, có thể giảm sau điều trị Erythropoietin 

Xuất huyết da niêm, mảng bầm trên da do rối loạn đông cầm máu 

Da tăng sắc tố do tăng lắng đọng các sản phẩm biến dưỡng tăng sắc tố, hoặc 

urochrome, triệu chứng này có thể tồn tại và gia tăng sau lọc máu. 

Ngứa là triệu chứng  thường gặp ở bệnh nhân suy thận mạn và có thể kéo dài ngay 

sau khi đã được lọc máu. 

Bệnh da xơ do thận biểu hiện bằng tổn thương xơ tiến triển mô da dưới vùng cánh 

tay và chân tương tự tổn thương da do phù niêm xơ hóa, có kèm dùng 

gadolinium trong chụp cộng hưởng ừ (MRI) là một trong các nguyên nhân gây 

bệnh. 

1.2 Cận lâm sàng [2,(22-23)] 

a. Xét nghiệm huyết học 

      - Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 

      - Đông máu cơ bản 

       - Xác định viêm gan viêm gan B,C , HIV 

b. Xét nghiệm sinh hóa  

       - Máu: Ure, Creatinin, Protein, albumin, glucose, sắt, tranferrin, triglycerid, 

cholesterol, GOT, GPT, điện giải đồ, Calci, Phospho,PTH. 

      - Nước tiểu: Tổng phân tích nước tiểu, cặn niệu 

c. Chẩn đoán hình ảnh 



 
 

 
 

       -  Siêu âm hệ tiết niệu: Hai thận thường teo nhỏ, gianh giới tủy vỏ kém phân 

biệt. 

       - Siêu âm tim. 

       - Điện tâm đồ 

       - Chụp X-quang ngực thẳng 

       - Chụp cắt lớp (CT) hoặc cộng hưởng từ (MRI) thận khi cần. 

   d. Tính mức lọc cầu thận (MLCT) 

    Tính MLCT theo công thức Cockroft và Gault: 

                                 (140 - tuổi (năm)) x Trọng lượng cơ thể (kg) x k 

MLCT =             

                                     0.814 x Creatin máu (micromol/l) 

k = 1 ( nam) ; k = 0,85 ( nữ) 

Tùy theo tình trạng lâm sàng của bệnh nhân mà có thể chỉ định thêm một số 

xét nghiệm cho người bệnh khi có diễn biến bất thường hoặc khi có hội chẩn . 

 cầu thận (MLCT) 

    2. Chẩn đoán phân biệt với tổn thương thận cấp [1(133)] 

 Trước mọi người bệnh có tăng creatinin huyết thanh cần phân biệt bệnh thận 

mạn với tổn thương thận cấp vì tổn thương thận cấp có khả năng hồi phục chức năng 

thận nếu được chẩn đoán sớm và can thiệp kịp thời. 

 a. Dựa vào creatinin huyết thanh nền trước đây 

Nếu creatinin huyết thanh nền trong vòng 3 tháng trước đây ở mức bình thường 

thì có thể nghĩ đến tổn thương thận cấp. 

Nếu creatinin huyết thanh nền trước đây đã tăng mạn tính trên 3 tháng, sẽ là bằng 

chứng quan trọng của bệnh thận mạn. 

Nếu không biết creatinin huyết thanh nền trước đây, vẫn có thể cả hai bệnh lý trên 

kết hợp gây tổn thương thận cấp trên nền thận mạn. Trong trường hợp, cần theo 

dõi creatinin huyết thanh trong nhiều ngày liên tiếp kết hợp với các bằng chứng 

cận lâm sàng khác sẽ giúp chẩn đoán phân biệt. 



 
 

 
 

b. Dựa vào siêu âm đo kích thước 2 thận: người bệnh tổn thương thận cấp, 

hai thận có kích thước bình thường hoặc to 

c. Sinh thiết thận : Cần cân nhắc kỹ khi chưa chẩn đoán phân biệt  được với 

tổn thương thận cấp. 

3. Chẩn đoán giai đoạn – mức độ [4, (133)] 

a. Xếp loại của châu Âu (Theo hội Thận học Hoa Kì 2002) chia thành 5 giai 

đoạn 

Giai đoạn Đánh giá MLCT(ml/phút/1.73m2) 

I MLCT bình thường hoặc tăng ≥ 90 

II MLCT giảm nhẹ  60 - 89 

III MLCT giảm trung bình  30 - 59 

IV MLCT giảm nặng  15 - 29 

V MLCT giảm rất nặng  < 15 ( điều trị thay thế ) 

b. Phân loại suy thận và biện pháp điều trị tại Việt Nam[2(22)] 

Độ suy 

thận 
MLCT 

Creatinin máu 
Lâm sàng Điều trị 

mg/dl Mmol/l 

Độ I 60 - 41 1,2-1,49 106-129 Gần như bình thường Bảo tồn 

Độ II 40 - 21 1,5-3,4 130-399 
Gần như bình thường, 

thiếu máu nhẹ 
Bảo tồn 

Độ IIIa 20 -11 3,5-5,9 300-499 
Chán ăn, thiếu máu, 

THA 

Bảo tồn, ăn 

giảm đạm 

Độ IIIb 10 - 6 6,0-10 500-900 
Chán ăn, thiếu máu 

nặng 
Bắt đầu lọc máu 

Độ IV < 5 >10 >900 HC ure máu cao 
Lọc  máu bắt 

buộc, ghép thận 

 

 IV. ĐIỀU TRỊ: 

1. Hướng điều trị  

- Lọc máu tối ưu 



 
 

 
 

- Điều trị tăng huyết áp và các biến chứng tim mạch. 

- Điều trị thiếu máu  

- Điều trị rối loạn chuyển hóa calci-phospho. 

- Dinh dưỡng ở bệnh nhân lọc máu 

- Điều trị các bệnh lý kèm theo 

2. Điều trị cụ thể  

2.1 Lọc máu tối ưu [3, (84-85)] 

2.1.1 Các tiêu chuẩn lọc máu tối ưu trong thời gian ngắn và trung bình 

 - Không có các triệu chứng lâm sàng của hội chứng ure máu cao 

 - Cải thiện chất lượng sống. 

- Huyết áp ổn định ở mức bình thường. 

- Khôi phục lại cân bằng nước điện giải và cân bằng kiềm toan 

- Giữ được cân bằng phospho - canxi. 

- Không có triệu chứng thiếu máu. 

- Không có các triệu chứng khác của hội chứng ure máu cao như viêm ngoại tâm 

mạc hay bệnh lý thần kinh ngoại biên. 

2.1.2 Các tiêu chuẩn khi lọc máu tối ưu trong thời gian dài 

- Tăng được tuổi thọ bệnh nhân  

- Dự phòng được bệnh lý tim mạch do hội chứng ure máu cao. 

- Không xuất hiện tổn thương xương nặng nề. 

- Bệnh nhân không bị suy dinh dưỡng. 

- Khống chế bệnh lý amylose beta 2 microglobuline (2M). 

2.1.3 Chương trình lọc máu tối ưu[4(235)] 

- Tốc độ máu ≥ 300 ml/phút trong tất cả các buổi lọc 

- Dịch lọc thận : Bicarbonate; nồng độ natri ≥142 mmol/l; không có chí nhiệt tố; 

vô trùng . 

 - Màng lọc thận  

+ Diện tích màng ≥1 m2 (tùy theo cân nặng của bệnh nhân ) 



 
 

 
 

+ Tốt nhất không dùng lại quả lọc, màng lọc có tính thấm cao và có khả năng 

dung nạp sinh học. 

- Liều lọc : Kt/V ≥ 1.2; URR ≥ 65 % 

        - Thời gian lọc hàng tuần :12-15h / tuần. Chia 3 buổi. 

        - Cung cấp dinh dưỡng : protein 1.1-1.2 g/kg/24 giờ; calo : 30-35 kcal/kg/24 giờ. 

2.2 Điều trị bệnh lý tim mạch [2(154,157)] 

2.2.1 Tăng huyết áp 

2.2.1.1 Nguyên tắc điều trị cao huyết áp ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ 

a. Chế độ ăn uống  

* Cân nặng lí tưởng 

- Duy trì đúng cân khô cho bệnh nhân sau buổi lọc 

- Cân nặng bệnh nhân không nên vượt quá 1 kg/ngày 

- Cung cấp NaCl không quá 5 g/ngày  

* Có chế độ ăn đúng và đầy đủ  

b. Các chế độ sinh hoạt, tập quán 

- Rượu, thuốc lá, cà phê ... 

- Sinh hoạt điều độ, tránh lo lắng về bệnh tật, gia đình... 

- Tập thể dục phù hợp, có thể là: 

+ Thư giãn 

+ Thở sâu 

+ Vận động hợp lý 

c. Sử dụng các thuốc hạ huyết áp 

Sử dụng các thuốc hạ huyết áp khi được chẩn đoán tăng huyết áp khi:  

- Huyết áp trung bình sau buổi lọc máu > 99 mmHg 

- Huyết áp tâm trương > 90 mmHg 

- Khi có dấu hiệu phì đại thất trái 

2.2.1.2 Các  thuốc hạ huyết áp 

a. Các thuốc chẹn kênh canxi 

- Nifedipine: Adalate 10, 20, 30 mg 



 
 

 
 

 Nifedipine 10, 20 mg 

- Nicardipine: Loxen 20, 50 mg 

- Amlordipine: Amlor 5 mg,10 mg. 

b.  Các thuốc ức chế men chuyển  

- Captopril: Lopril 25, 50 mg 

-  Enalapril: Ednyt, Enap 5, 10 mg 

- Perindopril: Coversyl 5, 10 mg 

- Dạng kết hợp Coversyl và Amlor: Coveram 5/5, 10/10, 5/10, 10/5. 

c. Thuốc ức chế thụ thể AT1: Losartan, Valsartan, Irbesartan (Sunprovel), 

Telmisartan, dùng khi bệnh nhân dùng thuốc UCMC có tác dụng phụ ho khan. 

d. Các thuốc chẹn bêta giao cảm 

-Metoprolol: betaloc 25,50mg, Betaloc zok 25,50mg 

e.  Thuốc hạ huyết áp trung ương  

- Methyldopa: dopegyt  250mg 

f. Các thuốc hạ huyết áp dùng trong cấp cứu 

Là trường hợp điều trị khẩn trương, tích cực. Chậm trễ có thể nguy hiểm đến 

tính mạng bệnh nhân.  

Các thuốc thường dùng là: 

-Nicardipin: Loxen ống  10 - 20 mg 

 Truyền tĩnh mạch khởi đầu 2 mg/h, đo HA sau mỗi 30 phút và nâng dần từng 

nấc, mỗi nấc là 2mg cho đến khi HA đạt mức mục tiêu. Liều tối đa 10mg/h,  

- Adalate: 10 mg, uống hay ngậm dưới lưỡi 

2.2.2 Phì đại thất trái 

2.2.2.1 Dự phòng phì đại thất trái 

a. Điều trị cao huyết áp từ sớm  

b. Giữ cân bằng nước điện giải bằng thiết lập cân nặng lý tưởng 

c. Điều trị thiếu máu: Dùng Erythropoietin với Hemoglobine đích đạt 110-

120g/l 

d. FAV: lỗ thông động tĩnh mạch được cân nhắc về: 



 
 

 
 

- Vị trí tạo lỗ thông 

- Đường kính của lỗ 

2.2.2.2 Điều trị các hậu quả của phì đại thất trái  

a. Phù phổi cấp:  

- Là trường hợp cấp cứu khẩn trương. 

Nguyên nhân do quá tải muối - nước ở bệnh nhân phì đại thất trái 

Các điều trị : 

+ Giảm huyết áp, lợi niệu, giãn mạch vành. 

+ Lọc máu cấp cứu  

b. Suy tim mạn tính : 

-  Các glycoside trợ tim: 

+ Nên sử dụng khi cần thiết vì có thề làm gia tăng rối loạn nhịp tim  

+ Thuốc hay dùng là: Digoxin 

- Ức chế men chuyển 

- Các thuốc giãn mạch khác 

2.2.3 Loạn nhịp tim  

- Thuốc nhóm II: Các thuốc ức chế giao cảm 

- Thuốc nhóm III: Amiodarone 

2.2.4 Bệnh mạch vành 

2.2.4.1 Điều trị dự phòng 

- Bỏ các tập quán sinh hoạt: rượu, thuốc lá  

- Điều trị xơ vữa động mạch 

- Điều trị tăng huyết áp 

- Điều trị thiếu máu 

2.2.4.2 Điều trị nội khoa 

- Với kỹ thuật lọc máu: 

+ Sử dụng dịch lọc Bicarbonate 

+ Đặt siêu lọc vừa phải 



 
 

 
 

- Các thuốc Nitrate có tác dụng kéo dài: Điều trị các cơn đau thắt ngực trong 

và ngoài buổi lọc máu.  

- Các thuốc chẹn Bêta, ức chế Canxi, ức chế men chuyển có thể có ích do giảm 

làm việc của tim. 

2.2.4.3 Điều trị ngoại khoa (phải cân nhắc cẩn thận) 

- Nong mạch vành  

- Tạo cầu nối 

2.3 Điều trị thiếu máu[2,(116-121)] 

    - Sử dụng Erythropoietin và bù đủ sắt 

     - Lọc  máu tối ưu, điều trị suy dinh dưỡng và bù đủ một số chất không phải sắt 

     - Truyền máu chỉ đặt ra chỉ khi thực sự cần thiết 

2.3.1 Điều trị thiếu máu bằng Erythropoietin và bù đủ sắt 

- Khi suy thận Erythropoietin bị thiếu hụt vì vậy cơ thể không tạo ra được hồng cầu  

gây thiếu máu 

Khi bệnh nhân  suy thận  có hay không  có lọc máu, chưa sử dụng erythropoietin 

có chỉ số xét nghiệm Hemoglobin <100g/l, mà các nguyên nhân thiếu máu khác đã 

được loại trừ thì việc sử dụng thuốc tạo hồng cầu là chỉ định cần thiết . 

- Mục tiêu điều trị duy trì Hb 11-12 g/ Dl  

2.3.1.1 Các dạng chế phẩm Erythropoietin[4,(143-144)] 

- EPO: Biệt dược:  Epokin, Eprex, Hemax, Nanokin 

- EPO: Biệt dược: Neorecormon, betahema 

- Darbepoietin alfa 

- Methoxy polyethylene glycol- epoetin beta  

 EPO EPO 
Darbepoietin 

alfa 

Methoxy 

polyethylene glycol- 

epoetin beta 

T1/2 

Tiêm dưới 

da 

13-37 

giờ 
8-22 giờ 21-144 giờ 139-142 giờ 



 
 

 
 

Tiêm tĩnh 

mạch 
4-13 giờ 4-12 giờ 12-39 giờ  

Liều 

dùng 
 

3lần/ 

tuần 

3lần/ 

tuần 
Hàng tuần Hàng tháng 

a.  Liều dùng 

- Liều khởi đầu 

 

Lượng Hemoglobin 2 - 4 tuần kiểm tra một lần, tốc độ tăng của Hb khoảng 1 - 

2g/dl/tháng nếu ngoài khoảng trên thì phải điều chỉnh lại liều cho thích hợp.  

Khi lượng Hb đạt mức ổn định (110 - 120g/l) thì chuyển sang điều trị duy trì.                              

-   Liều duy trì từ 25 - 100UI/kg/lần3 lần /tuần ( dựa trên kết quả của liều khởi đầu). 

Thường liều duy trì thấp hơn 30% so với liều tấn công. Bệnh nhân được kiểm tra Hb 

4 - 8 tuần một lần và tùy theo lượng Hb cụ thể mà điều chỉnh liều cho phù hợp. 

b. Đường dùng 

-Tiêm tĩnh mạch 

-Tiêm dưới da  

c. Số lần dùng 

Thời gian bán hủy của ESAs ngắn nên thông thường dùng 3 lần /tuần, trong giai đoạn 

điều trị duy trì có thể giảm số lần tiêm xuống 1 - 2 lần /tuần.  

2.3.1.2 Điều trị bổ xung sắt 

a. Các chế phẩm sắt 

Gồm sắt dạng uống và dạng tiêm. 

- Sắt dạng uống   

Loại EPO Bệnh nhân lọc máu  

EPO 50-100 UI/Kg mỗi 1-2 tuần 

Darbepoietin alfa 

 
0.45 µg/kg mỗi 2-4 tuần 

Methoxy polyethylene glycol- 

epoetin beta 
0.6 µg/kg mỗi 2-4 tuần 



 
 

 
 

Một số biệt dược:TardiferonB9, Fumafer - B9 - Corbiere, Siderfol, Ferlatum. 

Đường uống ít hiệu quả đối với bệnh nhân suy thận mạn có lọc máu chu kì. 

- Sắt dạng tiêm 

Dùng đường tĩnh mạch: Sắt Dextran, sắt Gluconat, sắt Sucrose. Các thuốc này đều 

phải thử test trước khi dùng. 

Sắt Sucrose được xem là sắt tiêm tĩnh mạch an toàn nhất. 

b. Liều dùng: 

Theo AJKD 2018, bệnh nhân chạy thận nhân tạo,thiếu sắt có khả năng với nồng 

độ ferritin huyết thanh < 300 ng/ml hoặc TSAT < 20 % 

- Liều sắt tiêm tĩnh mạch tối ưu là 25 - 150mg/tuần trong 6 tháng đầu.  

- Khi điều trị cần thận trọng theo dõi nồng độ Ferritin huyết thanh và phải ngừng 

điều trị nếu nồng độ Ferritin > 800 mg/l. Trong khi bắt đầu và điều chỉnh liều ESAs 

tình trạng sắt trong cơ thể phải được kiểm tra 4-6 tuần /lần ở bệnh nhân không được 

dùng sắt tiêm tĩnh mạch và mỗi 1-3 tháng ở bệnh nhân đang được dùng sắt tiêm tĩnh 

mạch cho đến khi Hb đạt mục tiêu. Sau khi đạt được Hb mục tiêu thì tình trạng sắt 

phải được kiểm tra mỗi 1 đến 3 tháng.  

Sau khi hemoglobin và sắt đủ có thể duy trì sắt tĩnh mạch 100 mg/tuần. 

 2.3.1.3  Điều trị thiếu máu bằng truyền máu 

Truyền máu chỉ được chỉ định trong các trường hơp sau: 

- Thiếu máu do mất máu cấp, xuất huyết, phẫu thuật, huyết tán  

- Đề kháng hoặc đáp ứng kém với điều trị bằng ESAs  

- Thiếu máu rõ rệt trên bệnh nhân có viêm nhiễm nặng toàn thân 

Bệnh nhân thường được truyền khối hồng cầu, tùy theo mức độ thiếu máu mà có 

chỉ định truyền cụ thể. Hạn chế truyền máu đối với bệnh nhân đang chờ ghép thận 

2.4 Điều trị rối loạn chuyển hóa calci-phospho.[3,(212-216)] 

2.4.1. Nguyên tắc điều trị 

  Mục tiêu trước mắt 

Kiểm soát nồng độ Calci, Phospho, PTH máu theo hướng dẫn điều trị KDOQI. 



 
 

 
 

Thực hiện chế độ ăn kiêng nghèo Phospho sớm ngay từ giai đoạn đầu của suy thận 

mạn tính. 

Bổ sung Calci nhằn dự phòng hạ Calci máu. 

Sử dụng các thuốc gắp Phospho. 

Sử dụng dịch lọc có nồng độ Calci 2.0-2.5 mEq/l. 

Đánh giá cân bằng Calci - Phospho 1 lần/tháng. 

    Mục tiêu lâu dài 

Bắt đầu điều trị sớm. 

Dự phòng tăng sản tuyến cận giáp bằng chế độ ăn kiêng nghèo Phospho và bổ 

sung Calci. 

Điều trị cường cận giáp thứ phát khi đã chẩn đoán xác định 

Dự phòng nguy cơ Calci hóa ngoài xương 

Giảm tỷ lệ tàn tật và tử vong. 

2.4.2. Kiểm soát Phospho máu 

    - Mục tiêu điều trị: Kiểm soát Phospho máu trong khoảng 3.5mg/dl – 5.5mg/dl 

(1.13 mmol/l – 1,78 mmol.l) 

    - Chế độ ăn kiêng nghèo Phospho: 800 -1000mg/ngày 

       Hạn chế các thức ăn giàu Phospho: Sữa, sữa chua, phomai, đậu đỗ, hạt dẻ, bánh 

mì, ngũ cốc, gan, thịt đỏ, đồ uống nhẹ (đặc biệt là cola). 

Sử dụng các thuốc gắp Phospho 

+ Thuốc gắp Phospho có chứa Calci: Calcium carbonat, Calcium acetate... 

+ Thuốc gắp Phospho không chứa Calci: Severlamer 

2.4.3. Kiểm soát PTH 

- Mục tiêu điều trị 16.5-33 pmol/l 

- Nồng độ Calci dịch lọc đảm bảo trong khoảng 1-1.25 mmol/l 

2.4.4. Kiểm soát Calci máu và Calci X P product 

  - Mục tiêu điều trị:Kiểm soát Calci điều chỉnh trước lọc máu khoảng 2,1-2,6 mmol/l, 

tốt nhất < 2,4 mmol/l 

  - Khi có tăng Calci huyết > 2,54 mmol/l cần 



 
 

 
 

     + Giảm liều thuốc gắp Phospho có chứa Ca hoặc chuyển sang thuốc gắp Phospho 

không chứa Calci. 

     + Giảm liều Vitamin D Sterol hoặc tạm ngừng điều trị. 

     + Sử dụng dịch lọc thận có nồng độ Calci thấp 1,5-2,0 mEq/l trong 3-4 tuần. 

   - Tổng lượng Calci nguyên tố đưa vào cơ thể không quá 2000 mg/ngày. 

   - Kiểm soát Ca X P < 55mg2/dl2 

   - Bệnh nhân có Calci huyết < 2,1 mmol/l kèm theo triệu chứng hạ Calci huyết phải 

điều trị bằng Calci carbonate và (hoặc) Vit D sterol đường uống. 

2.4.5. Điều trị Vitamin D3 cho bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ 

- Bệnh nhân thận nhân tạo có PTH > 300 pg/ml (33 pmol/l) phải được điều trị bằng 

Vitamin D3. 

- Tiêm tĩnh mạch Calcitriol ngắt quãng có tác dụng hạ PTH hiệu quả hơn đường uống. 

- Nếu Ca, P > ngưỡng cho phép, nên đổi sang các chế phẩm tương tự Vitamin D như 

Paricalcitol hay Doxercaciferol. Các chế phẩm này có tác dụng ức chế tiết PTH nhưng 

ít làm tăng Calci, phospho máu. 

- Xét nghiệm Calci, phospho 1 lần/ 2 tuần trong tháng đầu, sau đó 1 lần/tháng 

- Xét nghiệm PTH 1 lần/tháng trong 3 tháng đầu, sau đó 1 lần/3 tháng khi đã đạt được 

PTH mục tiêu.  

2.4.6. Calcimimetics 

Đây là thuốc gắn với thụ thể Calci trên màng tế bào chính tuyến cận giáp gây ức chế 

tổng hợp và bài tiết PTH. 

2.4.7. Tiêm Ethanol qua da dưới hướng dẫn siêu âm  

Áp dụng cho bệnh nhân còn 1 tuyến cận giáp sau mổ cắt bán phần tuyến cận giáp có 

cường cận giáp tái phát hoặc những bệnh nhân không thể tiến hành mổ cắt tuyến cận 

giáp. 

2.4.8. Mổ cắt tuyến cận giáp  

Chỉ định: Cường cận giáp thứ phát nặng PTH > 88 pmol/l kèm theo tăng calci huyết 

hoặc tăng Phospho máu không đáp ứng điều trị nội khoa. 

- Sau mổ duy trì uống Calcicarbonate 1-2 g/ngày; D3 2 µg/ngày 



 
 

 
 

2.5.Dinh dưỡng cho bệnh nhân suy thận mạn [3(222)] 

   Bảng 1. Khuyến cáo chế độ ăn hàng ngày cho BN lọc máu và  

Thành phần các chất BN không suy thận BN lọc máu TNT 

Protein (g/kg) 

Calory (khi nghỉ ngơi) 

(kcal/kg) 

Protein (%) 

Carbohydrate (%) 

Chất béo (%) 

Cholesterol (mg) 

Tỷ lệ chất béo không 

no/chất béo no 

Chất xơ (g) 

Sodium (1g=43mEq) 

Dịch (l/LUO) 

Potassium (g) 

Calcium (g) 

Phospho (g) 

Magnesium 

Sắt (mg) 

Vitamin A 

Beta carotene 

Retinol 

Thiamine (mg) 

Riboflavin (mg) 

Vitamin B6 (mg) 

Vitamin B12 (mg) 

Niacin (mg) 

Folic acid (mg) 

0,8 

 

30 

15-20 

55-60 

20-30 

300-400 

 

2:1 

25 

2-6 g 

Theo nhu cầu 

2-6 

0,8-1,2 

1,0-1,8 

0,35 

10-18 

Không 

Không 

Không 

1,5 

1,8 

10 

0,03 

20 

1,0 

1,2 

 

30 

15 

55-60 

Cân bằng 

300-400 

 

2:1 

25 

2g + 1g/LUO 

1l + 1l/LUO 

2g+1g/LUO 

Chế độ ăn + 1,2 

0,6-1,2 

0,2-0,3 

Điều trị thiếu máu 

Không 

Không 

Không 

1,5 

1,7 

10 

0,006 

20 

>1,0 



 
 

 
 

Pantothetic acide (mg) 

Biotin (mg) 

Vitamin C (mg) 

Vitamin E (mg) 

Vitamin D 

Vitamin K 

Không/theo nhu cầu 

Không/theo nhu cầu 

100 

Không/theo nhu cầu 

 

 

10 

0,3 

60 - 100 

Không 

ĐT rối loạn CH calci-P 

Xem nội dung 

 

Khi XN Albumin máu < 34 g/l dùng nuôi dưỡng đường TM: 

 Nephrosteril, Nephgold, Amiyu, Kidmin chai 250 ml 1-2 chai/tuần 

V. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Chẩn đoán các biến chứng[4, (235-242)] 

1.1 Các biến chứng trong buổi lọc máu  

- Tụt huyết áp trong buổi lọc máu  

- Chuột rút 

- Buồn nôn và nôn  

- Đau đầu 

- Đau ngực 

- Ngứa  

- Sốt và rét run 

- Hội chứng mất cân bằng  

- Các phản ứng  với màng lọc : typ A; typ B 

1.2. Các biến chứng của lọc máu kéo dài 

- Biến chứng tim mạch 

- Huyết học 

- Xương khớp 

- Rối loạn Lipid máu  

- Rối loạn dinh dưỡng  

- Biến chứng thần kinh, tâm thần 

- Miễn dịch 



 
 

 
 

- Nhiễm virus 

2. Tiến triển:  

- Bệnh nhân tuân thủ điều trị, cuộc sống có thể kéo dài nhiều năm. 

- Một số bệnh nhân nhanh chóng tử vong nếu hiệu quả điều trị kém, nhiều bệnh lý 

phối hợp. 

VI. PHÒNG BỆNH 

- Phát hiện sớm các bệnh lý về thận, bệnh lý chuyển hóa như đái tháo đường, bệnh lý 

tăng huyết áp, bệnh hệ thống, lupus để có hướng điều trị. 

- Định kỳ xét nghiệm chức năng thận để có chế độ ăn phù hợp, chế độ sinh hoạt và 

việc dùng thuốc để bảo tồn chức năng thận.  

VII. TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN NỘI TRÚ 

Bệnh nhân suy tim nặng 

Bệnh nhân thiếu máu  nặng 

Bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa 

Bệnh nhân bị tai biến mạch máu não 

Bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị 

Bệnh nhân có viêm phổi nặng  

Bệnh nhân tắc FAV hoặc nhiễm trùng FAV 

Các bệnh lý ngoại khoa 

Bệnh nhân viêm gan cấp, xơ gan nặng 

Các bệnh lý nhiễm trùng nặng. 

Bệnh lý suy thận do đái tháo đường mà không kiểm soát được đường máu 

Suy  thận do lupus tình trạng nặng 

Suy thận có bệnh lý ác tính kèm theo 

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

STT MÃ BỆNH TÊN BỆNH GHI CHÚ 

1 N17 Suy thận cấp  

2 I50 Suy tim  



 
 

 
 

3 I15 Tăng huyết áp kháng trị   

4 K71.2 Viêm gan cấp   

5 K74.5 Xơ gan  

6 I63 Nhồi máu não   

7 I61 Xuất huyết não  

8 I20 Cơn đau thắt ngực   

9 I21 Nhồi máu cơ tim   

10 J18 Viêm phổi  

11 K29.0 Xuất huyết tiêu hóa  

12 E11 Đái tháo đường  

13 D64 Thiếu máu nặng  

14 L93 Đợt cấp Lupus tiến triển  
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#. 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 lông 

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. 

Bảng II.7. Lựa chọn kháng sinh cho một số chủng vi khuẩn đa kháng thuốc..  

Bảng II.8. Yếu tố nguy cơ và các vi sinh vật đặc biệt 

Bảng II.9. Liều dùng, đường dùng cụ thể của một số kháng sinh. 

Bảng II.10. Lựa chọn kháng sinh theo kinh nghiệm.  

Bảng II.11. Liều dùng - cách dùng của một số kháng sinh  

Bảng II.12. Nghỉ ngơi theo mức độ viêm.  

Bảng II.13. Thuốc và cách sử dụng trong điều trị bệnh thấp tim.  

Bảng II.14. Phân loại mức độ nặng của nhiễm khuẩn đường mật. 

Bảng II.15. Các lựa chọn kháng sinh trong nhiễm khuẩn đường mật.  

Bảng II.16. Các lựa chọn kháng sinh trong áp xe gan do vi khuẩn.  

Bảng II.17. Điểm Balthazar đánh giá mức độ nặng trên CT. 

Bảng II.18. Liều lượng và cách dùng kháng sinh điều trị viêm phúc mạc. 

Bảng II.19. Phác đồ kháng sinh kinh nghiệm khi chưa có kết quả vi sinh. 

Bảng II.20. Liều kháng sinh khuyến cáo trên người bệnh viêm màng não có chức 

năng gan thận bình thường.. 

Bảng II.21. Một số chủng vi khuẩn thường gặp ở người bệnh sốt giảm bạch cầu hạt 

trung tính. 

 



 
 

 
 

DANH MỤC HÌNH VẼ 

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-2. Các chỉ số PK/PD. 

Hình I-3. Sơ đồ cấu tạo tế bào vi khuẩn. 

Hình I-4. Vi hệ bình thường ở cơ thể người 

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.. 

Hình II-1. Các cấu trúc của mắt có liên quan đến.  

 

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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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 708/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2015 

  

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN “HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

KHÁNG SINH” 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;  

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 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 chuyên môn “Hướng dẫn sử dụng 

kháng sinh”. 



 
 

 
 

Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn sử dụng kháng sinh” ban hành kèm theo Quyết định này 

được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Căn cứ vào tài liệu này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn sử dụng kháng sinh phù hợp để 

thực hiện tại đơn vị. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

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./. 
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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 đồng thời có tác 

dụng trên trực khuẩn mủ 

xanh 

Carbenicilin 

Ticarcilin 

Phổ kháng khuẩn mở rộng hơn trên các chủng vi khuẩn Gram-

âm như Pseudomonas, 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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Chương II 

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  

43,0 

21,1 

0,37 

0,22 



 
 

 
 

Pakistan  

Bangladesh  

Nigeria  

Indonesia  

Ethiopia 

CHDCND Congo  

Việt Nam  

Philippines 

Sudan  

Afganistan  

Tanzania  

Myanma  

Brazil 

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 

0,41 

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  

Pakistan  

Afganistan  

Trung Quốc  

Bangladesh  

Angola  

Nigeria  

Uganda  

Tanzania  

Mali 

Kenya 

Bunkina Faso 

408 

204 

126 

112 

91 

87 

74 

50 

47 

46 

38 

36 

32 

30 

25 

32,2 

84,7 

110,1 

84,6 

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, 

Cephalosporin, thế hệ III: 

Ceftriaxon 1-2 g mỗi 24h TM hoặc 

Cefotaxim 1-2 g mỗi 8h, TM 

Hoặc 



 
 

 
 

E.coli, 

Klebsiella spp.,  

Enterobacter,  

Proteus spp. 

và Serratia spp. 

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 đa 

kháng) mức 

độ nhẹ và vừa 

S. pneumoniae,  

Streptococcus spp., MSSA, 

H. influenzae,  

E.coli  

Klebsiella spp.,  

Enterobacter  

Proteus spp. 

và Serratia spp. 

P. aeruginosa 

Acinetobacter spp. 

 

 

 

 

 

 

Có thể gặp MRSA 

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 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.  

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: 



 
 

 
 

Legionella spp. 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,  

S. pneumoniae 

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) 

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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Chương II 

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 

Cefotaxime 2 g/lần tiêm tĩnh mạch mỗi 

6 giờ/lần 

Levofloxacin 750 mg/ngày 

Vancomycin 1 g/lần, truyền tĩnh mạch cách 

mỗi 12 giờ 

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). 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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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 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 



 
 

 
 

1. P Malfertheiner, F Megraud, C O’Morain, F Bazzoli, E El-Omar, D Graham, R 

Hunt, T Rokkas, N Vakil,E J Kuipers, The European Helicobacter Study Group 

(EHSG). Current concepts in the management of Helicobacter pylori infection: the 

Maastricht III Consensus Report. Gut 2007; 56:772-781. 

2. Peter Malfertheiner, Francis Megraud, Colm A O’Morain, John Atherton, Anthony 

T R Axon, Franco Bazzoli, Gian Franco Gensini, Javier P Gisbert, David Y 

Graham,Theodore Rokkas,Emad M El-Omar, Ernst J Kuipers, The European 

Helicobacter Study Group (EHSG). Management of Helicobacter pylori infection the 

Maastricht IV/Florence Consensus Report. Gut 2012; 61:646 -664. 

3. Wenming Wu, Yunsheng Yang, and Gang Sun. Review Article: Recent Insights 

into Antibiotic Resistance in Helicobacter pylori Eradication. Gastroenterology 

Research and Practice, Volume 2012 (2012). 

 

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. 
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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. 
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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. 
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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 Bằng chứng có được từ nghiên cứu không chọn ngẫu nhiên (nghiên cứu Cohort, 

nghiên cứu bệnh chứng, nghiên cứu loại ca…) 



 
 

 
 

(Trung bình) 

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-

30-60 phút NaCl 0.9% 

Lắc mạnh khi hòa 

tan, dùng ngay 

sau khi pha, có thể 



 

 
 

100ml NaCl 

0.9% 

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  

*liều ≥ 

900mg: 

100ml 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 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 

≥ 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), 



 

 
 

môi tương 

hợp đến nồng 

độ 2mg/ml) 

[2] 

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%; 

1g/2.5ml 

NCPT 

5ml NCPT 
3-5 

phút 

Pha loãng 

dung dịch 

hoàn nguyên 

trong 50- 100 

ml dung môi 

tương hợp 

Truyền 

liên tục 

Glu 5%, 

NaCl 0.9%, 

Ringer 

lactate 

dung dịch sau khi 

pha bảo quản 

được ở nhiệt độ 

phòng 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% 

30-60 phút 
NaCl 0.9%, 

Glu 5% 
 



 

 
 

đến nồng độ 

2.5-5mg/ml 

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 hợp đến 

5mg/ml 

≥ 60 phút 

cho liều 

500mg;  

≥90 phút 

cho liều 

750mg 

NaCl 0.9%, 

Glu 5% 

Dùng ngay sau 

khi mở, nếu 

không dùng hết 

phải bỏ phần còn 

lại đi; 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 

NCPT hoặc 

NaCl 0.45%- 

0.9% 

Pha mỗi 1g 

trong 10ml 

NCPT hoặc 

NaCl 0.45%-

0.9% 

≥10 

phút 

Pha loãng 

trong dung 

môi tương 

hợp đến 0.5-

40mg/ml 

 
NaCl 0.9%, 

Glu 5% 

Dung dịch hoàn 

nguyên ổn định 

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 

Glu 5% hoặc 

NaCl 0.9% 

3h 
NaCl 0.9%, 

Glu 5% [2] 

Dung dịch hoàn 

nguyên ổn định 

trong 24h ở nhiệt 

độ phòng Dịch 



 

 
 

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 5% 

Truyền liên 

tục: pha thuốc 

với nồng độ 

2,5- 5 mg/ml 

trong NaCl 

0.9% hoặc 

Glu 5% 

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] 



 

 
 

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 tục 

hoặc gián 

đoạn 

 

Ở các nồng độ 

2mg hay 

20mg/ml, 

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; 

- Website Cục KCB; 

- Lưu VT, KCB. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 
  

  

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH  

TRONG BỆNH VIỆN 

https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-772-qd-byt-bo-y-te-103506-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-772-qd-byt-bo-y-te-103506-d1.html


 

 
 

(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 
X X X 



 

 
 

thực hiện, đo lường tiến độ, phân công trách 

nhiệm. 

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). 

▪ Lựa chọn 2: nhóm bao gồm > 1 bác sĩ/dược sĩ 

làm công tác dược lâm sàng. 

X X X 

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 

(4) 

Hạng 1 

(5) 

Hạng 2 

và các cơ 

sở y tế 

thấp hơn 

(6) 

(7) 

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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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./. 

  

 

Nơi nhận: 

- 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. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 

  

DANH MỤC 

TƯƠNG TÁC THUỐC CHỐNG CHỈ ĐỊNH TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG 

TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5948/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2021) 

  

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” 

Chỉ đạo biên soạn   

PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn Thứ trưởng Bộ Y tế 

Chủ biên   

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh 

Đồng chủ biên   

TS. Cao Hưng Thái Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh 



 

 
 

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và 
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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 

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 



 

 
 

với acid 

tranexamic 

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 

Tăng nguy cơ 

biến cố huyết 

khối 

1. Chống chỉ 

định sử dụng acid 

tranexamic điều 

trị rong kinh ở 

bệnh nhân đang 



 

 
 

phối hợp với 

acid tranexamic 

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 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 

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 

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 

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 Levonorgestre

l 

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 

medroxyprogeste

ron. 

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 

norelgestromin. 

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 Norethindron Nguy cơ huyết 

khối khi sử 

dụng 

norethindron 

Tăng nguy cơ 

biến cố huyết 

khối 

1. Chống chỉ 

định sử dụng acid 

tranexamic điều 

trị rong kinh ở 



 

 
 

tăng lên khi 

phối hợp với 

acid tranexamic 

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 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

gai thị, đau 

đầu, buồn nôn 

và nôn, và rối 

loạn thị giác) 

23 Adipiodon 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/1,73m2 

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/1,73m2 

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 

Tăng nồng độ 

của 

agomelatin 

trong huyết 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

chuyển hóa của 

agomelatin 

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...) 

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, chóng 

mặt, tím tái...) 

Chống chỉ định 

phối hợp 

26 Alfuzosin Boceprevir Boceprevir ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

alfuzosin 

Tăng nồng độ 

alfuzosin 

trong huyết 

thanh, tâng 

nguy cơ hạ 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

huyết áp 

nghiêm trọng 

27 Alfuzosin Lopinavir/riton

avir 

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/rito

navir 

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/riton

avir 

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 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

làm giảm 

chuyển hóa của 

alfuzosin 

trong 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 Clorpromazin 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/ 

dihydroartemi

sinin 

(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/riton

avir (ritonavir) 

Ritonavir ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

Tăng nồng độ 

amiodaron 

trong huyết 

thanh, tăng 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

chuyển hóa của 

amiodaron 

nguy cơ tác 

dụng không 

mong muốn 

(hạ huyết áp, 

chậm nhịp 

tim, ngừng 

xoang...) 

63 Amiodaron Darunavir/riton

avir (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/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 

65 Amiodaron Indinavir +/- 

ritonavir 

Indinavir ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

Tăng nồng độ 

amiodaron 

trong huyết 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

chuyển hóa của 

amiodaron 

thanh, tăng 

nguy cơ tác 

dụng không 

mong muốn 

(hạ huyết áp, 

chậm nhịp 

tim, ngừng 

xoang...) 

66 Amiodaron Saquinavir +/- 

ritonavir 

Saquinavir 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 

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, 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 

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 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 

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 



 

 
 

thân nhiệt, vã 

mồ hôi, ảo 

giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

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/lumef

antrin 

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/lumef

antrin 

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/lumefan

trin 

Domperidon Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ 

kéo dài 

khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ định 

phối hợp. 

79 Artemether/lumefan

trin 

Rifampicin Rifampicin cảm 

ứng CYP3A4 

làm tăng 

chuyển hóa của 

artemether/lum

efantrin 

Giảm nồng độ 

của 

artemether/lu

mefan trin 

trong huyết 

thanh, dẫn đến 

giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ định 

phối hợp. 

80 Artemether/lumefan

trin 

Enzalutamid Enzalutamid 

cảm ứng 

CYP3A4 làm 

tăng chuyển 

hóa của 

Giảm nồng độ 

của 

artemether/lu

mefantrin 

trong huyết 

Chống chỉ định 

phối hợp. 



 

 
 

artemether/lum

efantrin 

thanh, dẫn đến 

giảm hiệu quả 

điều trị 

81 Artemether/lumefan

trin 

Carbamazepin Carbamazepin 

cảm ứng 

CYP3A4 mạnh 

làm tăng 

chuyển hóa của 

artemether/lum

efantrin 

Giảm nồng độ 

của 

artemether/lu

mefantrin 

trong huyết 

thanh, dẫn đến 

giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ định 

phối hợp. 

82 Artemether/lumefan

trin 

Phenobarbital Phenobarbital 

cảm ứng 

CYP3A4 mạnh 

làm tăng 

chuyển hóa của 

artemether/lum

efantrin 

Giảm nồng độ 

của 

artemether/lu

mefantrin 

trong huyết 

thanh, dẫn đến 

giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ định 

phối hợp. 

83 Artemether/lumefan

trin 

Phenytoin Phenytoin cảm 

ứng CYP3A4 

mạnh làm tăng 

chuyển hóa của 

artemether/lum

efantrin 

Giảm nồng độ 

của 

artemether/lu

mefantrin 

trong huyết 

thanh, dẫn đến 

giảm hiệu quả 

điều trị 

Chống chỉ định 

phối hợp. 

84 Artemether/lumef

antrin 

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 

Chống chỉ định 

phối hợp. Cần 

đặc biệt lưu ý 

nguy cơ tương 

tác trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 



 

 
 

huyết tiêu hóa 

gấp 5 lần so 

với phối hợp 2 

NSAID khác) 

86 Atazanavir/ritonavir 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/ritonavir 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 

Chống chỉ định 

phối hợp. Trong 

trường hợp bắt 

buộc sử dụng dẫn 

chất statin, thay 

simvastatin bằng 



 

 
 

cơ hoặc tiêu 

cơ vân cấp 

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/ritonavir Dihydroergota

min 

Atazanavir/rito

navir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

dihydroergotam

in 

Tăng nồng độ 

của 

dihydroergota

min 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/ritonavir Ergotamin Atazanavir/rito

navir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

Tăng nồng độ 

của ergotamin 

trong huyết 

thanh, tăng 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

chuyển hóa của 

ergotamin 

nguy cơ độc 

tính (nôn, 

buồn nôn, 

hoại tử đầu 

chi, thiếu máu 

cục bộ do co 

thắt mạch…) 

90 Atazanavir/ritonav

ir 

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/ritonav

ir 

Methylergome

trin 

Atazanavir/rito

navir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

methylergometr

in 

Tăng nồng độ 

của 

methylergome

trin trong 

huyết thanh, 

tăng nguy cơ 

độc tính (nôn, 

buồn nôn, 

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 



 

 
 

hoại tử đầu 

chi, thiếu máu 

cục bộ do co 

thắt mạch…) 

đang sử dụng 

atazanavir, sử 

dụng 

methylergometri

n chỉ khi lợi ích 

vượt trội nguy cơ 

và sử dụng liều 

thấp nhất có hiệu 

quả trong thời 

gian ngắn nhất. 

92 Atazanavir/ritonavir 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/ritonavir 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/ritonavir 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/ritonavir 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/ritonavir 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/ritonavir 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/ritonav

ir 

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 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 

trong trường hợp 

sử dụng 

sildenafil điều trị 

tăng áp động 

mạch phổi. 



 

 
 

áp, ngất, rối 

loạn thị giác) 

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/ritonav

ir 

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/ritonavir 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/ritonavir Grazoprevir/ 

elbasvir 

Atazanavir/rito

navir ức chế 

OATP1B1/3 

làm giảm vận 

chuyển 

grazoprevir vào 

gan. 

Tăng nồng độ 

grazoprevir/el

basvir, tăng 

nguy cơ tăng 

ALT 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

102 Atazanavir/ritonavir 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/ritonav

ir (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/ritonavir 

(ritonavir) 

Vardenafil Ritonavir ức 

chế CYP3A4 

Tăng nồng độ 

vardenafil 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

làm giảm 

chuyển hóa của 

vardenafil 

trong huyết 

thanh, tăng 

nguy cơ kéo 

dài khoảng 

QT 

105 Atazanavir/ritonavir 

(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/ritonavir 

(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/ritonav

ir (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, vì 

vậy, chống chỉ 

định phối hợp 

voriconazol với 



 

 
 

voriconazol tùy 

thuộc từng cá 

thể 

(voriconazol là 

cơ chất của cả 

CYP3A4 và 

CYP2C19) 

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 

atorvastatin vào 

gan. 

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 

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, 

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. 

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 

1. Chống chỉ 

định phối hợp ở 



 

 
 

khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

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/valsart

an (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 

Tăng nồng độ 

của 

simvastatin 

trong huyết 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

chuyển hóa của 

simvastatin 

thanh, tăng 

nguy cơ bệnh 

cơ hoặc tiêu 

cơ vân cấp 

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 Dihydroergota

min 

Boceprevir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

Tăng nồng độ 

của 

dihydroergota

min trong 

huyết thanh, 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

dihydroergotam

in 

tăng nguy cơ 

độc tính (nôn, 

buồn nôn, 

hoại tử đầu 

chi, thiếu máu 

cục 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 Methylergomet

rin 

Boceprevir ức 

chế CYP3A4 

Tăng nồng độ 

của 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

methylergometr

in 

methylergome

trin trong 

huyết thanh, 

tăng nguy cơ 

độc tính (nôn, 

buồn nôn, 

hoại tử đầu 

chi, thiếu máu 

cục bộ do co 

thắt mạch…) 

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 khoảng 

QT và chậm 

nhịp tim 

Chống chỉ định 

phối hợp 

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; 

Tăng nồng độ 

của bosentan, 

tăng nguy cơ 

tác dụng 

không mong 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

bosentan cảm 

ứng CYP3A4 

làm tăng 

chuyển hóa của 

ciclosporin 

muốn (đau 

đầu..); giảm 

nồng độ của 

ciclosporin 

trong huyết 

thanh, giảm 

hiệu quả điều 

trị, tăng nguy 

cơ thải ghép 

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 

Tăng nồng độ 

tegafur trong 

máu, dẫn đến 

Chống chỉ định 

phối hợp. Chỉ bắt 

đầu sử dụng 



 

 
 

enzym 

dihydropyrimid

ine 

dehydrogenase 

(DPD) - enzym 

chuyển hóa 

tegafur 

tăng nguy cơ 

độc tính 

tegafur sau khi 

ngừng brivudin ít 

nhất 4 tuần. 

130 Bromocriptin Metoclopramid 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, 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 

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 

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 

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 



 

 
 

mồ hôi, ảo 

giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

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 

Tăng nguy cơ 

hội chứng 

serotonin (sốt 

cao, rối loạn 

nhận thức, 

1. Cố gắng tránh 

sử dụng đồng 

thời furazolidon 

và bupropion. 

Tốt nhất các 



 

 
 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

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…) 

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/valsa

rtan (sacubitril) 

Tăng tích lũy 

bradykinin gây 

phù mạch 

Tăng nguy cơ 

phù mạch 

Chống chỉ định 

phối hợp. Chỉ bắt 

đầu sử dụng 

Sacubitril/valsart

an (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 

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 

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 



 

 
 

động hoặc bồn 

chồn…) 

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 

Giảm nồng độ 

của rilpivirin 

Chống chỉ định 

phối hợp. 



 

 
 

CYP3A4 mạnh 

làm tăng 

chuyển hóa của 

rilpivirin 

trong huyết 

thanh, dẫn đến 

giảm hiệu quả 

điều trị 

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 

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. 

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/el

basvir 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 

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 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 

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, 

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. 



 

 
 

trường hợp 

nặng có thể 

gây suy đa 

tạng và tử 

vong). 

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 

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. 

151 Ceftriaxon Ringer Lactat 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). 



 

 
 

mạch ở trẻ sơ 

sinh 

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 

Tăng nồng độ 

pitavastatin 

trong huyết 

Chống chỉ định 

phối hợp. Cân 

nhắc thay đổi 



 

 
 

chuyển 

pitavastatin vào 

gan. 

thanh, tăng 

nguy cơ bệnh 

cơ hoặc tiêu 

cơ vân cấp 

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; 

ciclosporin 

cũng ức chế cả 

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 statin, thay 

simvastatin bằng 

fluvastatin (tối đa 



 

 
 

OATP1B1 làm 

giảm vận 

chuyển 

simvastatin vào 

gan. 

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 

Tăng nồng độ 

ciclosporin, 

tăng nồng độ 

lercanidipin 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

lercanidipin và 

ngược lại, 

lercanidipin ức 

chế yếu 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa ciclosporin. 

trong huyết 

thanh, tăng 

nguy cơ hạ 

huyết áp 

nghiêm trọng 

158 Ciclosporin Grazoprevir/ 

elbasvir 

Ciclosporin ức 

chế 

OATP1B1/3 

làm giảm vận 

chuyển 

grazoprevir vào 

gan. 

Tăng nồng độ 

grazoprevir/el

basvir, 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, 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

hôn mê, hội 

chứng 

serotonin, co 

giật, nôn và 

nhịp tim 

nhanh...) 

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, 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 

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 



 

 
 

động hoặc bồn 

chồn…) 

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 Clorpromazin 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 

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 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 

1. Chống chỉ 

định phối hợp ở 



 

 
 

khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

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/ 

dihydroartemi

sinin 

(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 

clarithromycin 

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 

clarithromycin 

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 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh nhân 

suy gan hoặc suy 

thận. 

2. Ở bệnh nhân 

chức năng gan, 

thận bình 

thường: nên 



 

 
 

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). 

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 Dihydroergota

min 

Clarithromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

dihydroergotam

in 

Tăng nồng độ 

của 

dihydroergota

min 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 

183 Clarithromycin Ergotamin Clarithromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

Tăng nồng độ 

của ergotamin 

trong huyết 

thanh, tăng 

nguy cơ độc 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

chuyển hóa của 

ergotamin 

tính (nôn, 

buồn nôn, 

hoại tử đầu 

chi, thiếu máu 

cục bộ do co 

thắt mạch…) 

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 Methylergomet

rin 

Clarithromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

methylergometr

in 

Tăng nồng độ 

của 

methylergome

trin 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 

Tăng nồng độ 

ivabradin 

Chống chỉ định 

phối hợp. Cân 



 

 
 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

ivabradin 

trong huyết 

thanh, tăng 

nguy cơ kéo 

dài khoảng 

QT và chậm 

nhịp tim 

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 

clarithromycin 

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 

clarithromycin 

bằng 

azithromycin. 

188 Clarithromycin Ranolazin Clarithromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

Tăng nồng độ 

ranolazin 

trong huyết 

thanh, tăng 

Chống chỉ định 

phối hợp. Cân 

nhắc thay đổi 

sang các thuốc 



 

 
 

chuyển hóa của 

ranolazin 

nguy cơ kéo 

dài khoảng 

QT 

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 

clarithromycin 

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 

clarithromycin 

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 

clarithromycin 

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 

clarithromycin 

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 

clarithromycin 

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 

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 

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 

clarithromyci

n, 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 

hóa của 

domperidon 

Tăng nồng độ 

domperidon 

trong huyết 

thanh, tăng 

nguy cơ kéo 

dài khoảng 

QT 

Chống chỉ định 

phối hợp 

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 (sốt 

1. Cố gắng tránh 

sử dụng đồng 

thời linezolid và 



 

 
 

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…) 

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 

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 



 

 
 

nhanh, tăng 

huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã 

mồ hôi, ảo 

giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

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 

Chống chỉ định 

phối hợp. Cần 

đặc biệt lưu ý 

nguy cơ tương 



 

 
 

(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) 

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 

1. Chống chỉ 

định phối hợp ở 



 

 
 

khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

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/ 

dihydroartemi

sinin 

(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, 

nôn, đau 

bụng, sốt, xuất 

huyết, giảm cả 

ba dòng tế bào 

máu, các dấu 

hiệu độc tính 

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 



 

 
 

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). 

colchicin sau 3 

ngày. Theo dõi 

nguy cơ độc tính 

của colchicin. 

213 Colchicin Lopinavir/rito

navir 

(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 

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. 



 

 
 

tạng và tử 

vong). 

214 Colchicin Darunavir/rito

navir 

(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, 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh nhân 

suy gan hoặc suy 

thận. 

2. Ở bệnh nhân 

chức năng gan, 

thận bình 



 

 
 

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). 

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. 

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, 

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 



 

 
 

nước tiểu sẫm 

màu, dị cảm, 

trường hợp 

nặng có thể 

gây suy đa 

tạng và tử 

vong). 

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, 

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. 

218 Colchicin Voriconazol Voriconazol ức 

chế CYP3A4 

Tăng nồng độ 

colchicin 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh nhân 



 

 
 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

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). 

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 Roxithromyci

n 

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 

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 



 

 
 

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). 

colchicin. Dùng 

liều tiếp theo của 

colchicin sau 3 

ngày. Theo dõi 

nguy cơ độc tính 

của colchicin. 

220 Colchicin Erythromycin 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 

hoặc yếu cơ, 

nước tiểu sẫm 

màu, dị cảm, 

trường hợp 

nặng có thể 

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. 



 

 
 

gây suy đa 

tạng và tử 

vong). 

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 

1. Chống chỉ 

định ở bệnh nhân 

suy gan hoặc suy 

thận. 

2. Ở bệnh nhân 

chức năng gan, 



 

 
 

(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). 

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 

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 



 

 
 

hoặc yếu cơ, 

nước tiểu sẫm 

màu, dị cảm, 

trường hợp 

nặng có thể 

gây suy đa 

tạng và tử 

vong). 

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 

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. 

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 

Giảm nồng độ 

của 

daclatasvir 

Chống chỉ định 

phối hợp. 



 

 
 

chuyển hóa của 

daclatasvir 

trong huyết 

thanh, dẫn đến 

giảm hiệu quả 

điều trị 

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 

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. 

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/ritonavir 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/ritonavir 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/ritonavir Dihydroergota

min 

Darunavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

dihydroergotam

in 

Tăng nồng độ 

của 

dihydroergota

min trong 

huyết thanh, 

tăng nguy cơ 

độc tính (nôn, 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

buồn nôn, 

hoại tử đầu 

chi, thiếu máu 

cục bộ do co 

thắt mạch…) 

236 Darunavir/ritonavir 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, thiếu máu 

cục bộ do co 

thắt mạch…) 

Chống chỉ định 

phối hợp 

237 Darunavir/ritonavi

r 

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/ritonavi

r 

Methylergome

trin 

Darunavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

methylergometr

in 

Tăng nồng độ 

của 

methylergome

trin 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 

methylergometri

n chỉ khi lợi ích 

vượt trội nguy cơ 

và sử dụng liều 

thấp nhất có hiệu 

quả trong thời 

gian ngắn nhất. 

239 Darunavir/ritonavir 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/ritonavir Ticagrelor Darunavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

Tăng nồng độ 

của ticagrelor 

trong huyết 

thanh, tăng 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

chuyển hóa của 

ticagrelor 

nguy cơ xuất 

huyết 

241 Darunavir/ritonavir Ranolazin Darunavir/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 

242 Darunavir/ritonavir 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/ritonavir 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/ritonavir Lercanidipin Darunavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

Tăng nồng độ 

lercanidipin, 

tăng nguy cơ 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

chuyển hóa của 

lercanidipin 

hạ huyết áp 

nghiêm trọng 

245 Darunavir/ritonavi

r 

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/ritonavi

r 

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/ritonavir Rifampicin Rifampicin cảm 

ứng CYP3A4 

làm tăng 

chuyển hóa của 

Giảm nồng độ 

darunavir 

trong huyết 

thanh, giảm 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

Darunavir/riton

avir 

hiệu quả điều 

trị 

248 Darunavir/ritonavir Grazoprevir/ 

elbasvir 

Darunavir/riton

avir ức chế 

OATP1B1/3 

làm giảm vận 

chuyển 

grazoprevir vào 

gan. 

Tăng nồng độ 

grazoprevir/el

basvir, tăng 

nguy cơ tăng 

ALT 

Chống chỉ định 

phối hợp 

249 Darunavir/ritonavir 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/ritonavir 

(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/ritonavir 

(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/ritonavir 

(ritonavir) 

Everolimus Ritonavir ức 

chế mạnh 

CP3A4 làm 

Tăng nồng độ 

everolimus 

trong huyết 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

giảm chuyển 

hóa của 

everolimus ở 

gan, đồng thời, 

ức chế P-gp làm 

giảm thải trừ 

everolimus 

khỏi cơ thể. 

thanh, tăng tác 

dụng bất lợi 

liên quan đến 

ức chế miễn 

dịch 

253 Darunavir/ritonavi

r (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 

Chống chỉ định 

phối hợp. Cần 

đặc biệt lưu ý 

nguy cơ tương 

tác trong trường 



 

 
 

thời ketorolac 

với 1 NSAID 

khác làm tăng 

nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa 

gấp 5 lần so 

với phối hợp 2 

NSAID khác) 

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 Dextromethorpha

n 

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 

dextromethorpha

n. 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 Dextromethorpha

n 

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 

dextromethorpha

n. 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 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 Dextromethorphan Paroxetin Paroxetin ức 

chế CYP2D6 

làm giảm 

chuyển hóa của 

dextromethorph

a n 

Tăng nồng độ 

dextromethor

phan, 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 

264 Dextromethorphan Fluoxetin Fluoxetin ức 

chế CYP2D6 

làm giảm 

chuyển hóa của 

dextromethorph

a n 

Tăng nồng độ 

dextromethor

phan, tăng 

nguy cơ độc 

tính (nôn, 

buồn nôn, 

nhìn mờ, ảo 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

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…) 

265 Dextromethorpha

n 

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 

1. Cố gắng tránh 

sử dụng đồng 

thời furazolidon 

và 

dextromethorpha

n. 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. 



 

 
 

giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

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, 

gây loét đường 

tiêu hóa 

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. 

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 Dihydroergotamin 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 Dihydroergotamin Roxithromycin Roxithromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

dihydroergotam

in 

Tăng nồng độ 

của 

dihydroergota

min 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 

270 Dihydroergotamin Erythromycin Erythromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

dihydroergotam

in 

Tăng nồng độ 

của 

dihydroergota

min trong 

huyết thanh, 

tăng nguy cơ 

độc tính (nôn, 

buồn nôn, 

hoại tử đầu 

chi, thiếu máu 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

cục bộ do co 

thắt mạch…) 

271 Dihydroergotamin Voriconazol Voriconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

dihydroergotam

in 

Tăng nồng độ 

của 

dihydroergota

min 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 Dihydroergotamin Posaconazol Posaconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

dihydroergotam

in 

Tăng nồng độ 

của 

dihydroergota

min 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 Dihydroergotamin Itraconazol Itraconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

dihydroergotam

in 

Tăng nồng độ 

của 

dihydroergota

min trong 

huyết thanh, 

tăng nguy cơ 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

độc tính (nôn, 

buồn nôn, 

hoại tử đầu 

chi, thiếu máu 

cục bộ do co 

thắt mạch…) 

274 Dihydroergotamin Saquinavir +/- 

ritonavir 

Saquinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

dihydroergotam

in 

Tăng nồng độ 

của 

dihydroergota

min 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 Dihydroergotamin Lopinavir/riton

avir 

Lopinavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

dihydroergotam

in 

Tăng nồng độ 

của 

dihydroergota

min 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 Dihydroergotamin Indinavir +/- 

ritonavir 

Indinavir ức 

chế CYP3A4 

Tăng nồng độ 

của 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

dihydroergotam

in 

dihydroergota

min trong 

huyết thanh, 

tăng nguy cơ 

độc tính (nôn, 

buồn nôn, 

hoại tử đầu 

chi, thiếu máu 

cục 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/riton

avir 

Lopinavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

Tăng nồng độ 

domperidon 

trong huyết 

thanh, tăng 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

hóa của 

domperidon 

nguy cơ kéo 

dài khoảng 

QT 

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 

Tăng nồng độ 

domperidon 

trong huyết 

thanh, tăng 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

chuyển hóa của 

domperidon 

nguy cơ kéo 

dài khoảng 

QT 

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 

Chống chỉ định 

phối hợp. 



 

 
 

khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

300 Domperidon Propofol Hiệp đồng tăng 

tác dụng 

Tăng nguy cơ 

kéo dài 

khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Chống chỉ định 

phối hợp. 

301 Domperidon Roxithromycin 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 nôn, và rối 

loạn thị giác) 

Chống chỉ định 

phối hợp 

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 

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 



 

 
 

thân nhiệt, vã 

mồ hôi, ảo 

giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

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, 

1. Cố gắng tránh 

sử dụng đồng 

thời xanh 

methylen và 

carbamazepin. 



 

 
 

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…) 

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 

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 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 hôi, ảo 

giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

1. Cố gắng tránh 

sử dụng đồng 

thời xanh 

methylen 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 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 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

giật, nôn và 

nhịp tim 

nhanh...) 

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 

Grazoprevir/elb

asvir 

Giảm nồng độ 

grazoprevir/el

basvir trong 

huyết thanh, 

dẫn đến giảm 

hiệu quả điều 

trị 

Chống chỉ định 

phối hợp. 

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 

grazoprevir vào 

gan. 

Tăng nồng độ 

grazoprevir/el

basvir, tăng 

nguy cơ tăng 

ALT 

Chống chỉ định 

phối hợp 

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/valsart

an (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/el

basvir 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, 

1. Chống chỉ 

định sử dụng 

ephedrin sử dụng 

đường uống đồng 

thời hoặc trong 

vòng 14 ngày 



 

 
 

cứng cổ, tăng 

huyết áp) 

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 Roxithromycin 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 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

chi, thiếu máu 

cục bộ do co 

thắt mạch…) 

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 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

nguy cơ độc 

tính (nôn, 

buồn nôn, 

hoại tử đầu 

chi, thiếu máu 

cục bộ do co 

thắt mạch…) 

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/rito

navir 

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/ritonav

ir, 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 

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 



 

 
 

cục bộ do co 

thắt mạch…) 

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 Roxithromycin 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 

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 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

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 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

chi, thiếu máu 

cục bộ do co 

thắt mạch…) 

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, 

hoại tử đầu 

chi, thiếu máu 

cục bộ do co 

thắt mạch…) 

Chống chỉ định 

phối hợp 

340 Ergotamin Lopinavir/riton

avir 

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, 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

hoại tử đầu 

chi, thiếu máu 

cục bộ do co 

thắt mạch…) 

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/ 

dihydroartemi

sinin 

(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 

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 

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 

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 

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 Methylergomet

rin 

Erythromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

methylergometr

in 

Tăng nồng độ 

của 

methylergome

trin 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 

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 

hóa của 

erythromycin. 

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 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 

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 



 

 
 

huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã 

mồ hôi, ảo 

giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

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, 

1. Cố gắng tránh 

sử dụng đồng 

thời xanh 

methylen và 

methadon. Tốt 



 

 
 

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…) 

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. 

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 

1. Chống chỉ 

định phối hợp ở 



 

 
 

khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

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 

Tăng nguy cơ 

hội chứng 

serotonin (sốt 

cao, rối loạn 

nhận thức, 

tăng phản xạ, 

1. Cố gắng tránh 

sử dụng đồng 

thời furazolidon 

và escitalopram. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên sử 



 

 
 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

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…) 

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 

Chống chỉ định 

phối hợp. Cần 

đặc biệt lưu ý 

nguy cơ tương 



 

 
 

(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) 

tác trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 

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/riton

avir (ritonavir) 

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. 

363 Everolimus Indinavir/ritona

vir (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 

364 Everolimus Saquinavir/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 

365 Everolimus Itraconazol Itraconazol 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. 

366 Felodipin Lopinavir/riton

avir 

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 

mạnh làm giảm 

Tăng nồng độ 

felodipin, tăng 

nguy cơ hạ 

Chống chỉ định 

phối hợp. Cân 

nhắc thay đổi 



 

 
 

chuyển hóa của 

felodipin 

huyết áp 

nghiêm trọng 

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 

động hoặc bồn 

chồn…) 

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 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 

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 



 

 
 

huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã 

mồ hôi, ảo 

giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

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 

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 

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 

dextromethorpha

n. 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 

Tăng nguy cơ 

hội chứng 

serotonin (sốt 

cao, rối loạn 

nhận thức, 

tăng phản xạ, 

mất phối hợp, 

1. Cố gắng tránh 

sử dụng đồng 

thời furazolidon 

và fluoxetin. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử dụng 

cách nhau 5 tuần. 



 

 
 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

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…) 

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 

chuyển 

fluvastatin vào 

gan. 

Tăng nồng độ 

fluvastatin 

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. 

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 

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 



 

 
 

giật, nhịp tim 

nhanh, tăng 

huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã 

mồ hôi, ảo 

giác, kích 

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 

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 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ 

hội chứng 

serotonin (sốt 

1. Cố gắng tránh 

sử dụng đồng 

thời xanh 



 

 
 

tiêm tĩnh 

mạch) 

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…) 

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. 

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 

Tăng nguy cơ 

hội chứng 

serotonin (sốt 

cao, rối loạn 

nhận thức, 

tăng phản xạ, 

1. Cố gắng tránh 

sử dụng đồng 

thời furazolidon 

và fluvoxamin. 

Tốt nhất các 

thuốc này nên sử 



 

 
 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

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…) 

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. 



 

 
 

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 

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. 



 

 
 

giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

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 

của thuốc, xuất 

Tăng nguy cơ 

hội chứng 

serotonin (sốt 

cao, rối loạn 

nhận thức, 

tăng phản xạ, 

mất phối hợp, 

1. Cố gắng tránh 

sử dụng đồng 

thời furazolidon 

và trazodon. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử dụng 

cách nhau 2 tuần. 



 

 
 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

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…) 

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 

methylphenidat. 

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 

động hoặc bồn 

chồn…) 

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 

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 

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. 



 

 
 

mồ hôi, ảo 

giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

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 

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 



 

 
 

giật, nhịp tim 

nhanh, tăng 

huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã 

mồ hôi, ảo 

giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

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) 

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/carbido

pa 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 

Tăng nguy cơ 

xuất hiện cơn 

tăng huyết áp 

(đau đầu, đánh 

trống ngực, 

Chống chỉ định 

sử dụng 

pseudoephedrin 

(sử dụng đường 

uống) đồng thời 

hoặc trong vòng 



 

 
 

chất chuyển hóa 

của thuốc, xuất 

hiện chậm sau 5 

- 10 ngày. 

cứng cổ, tăng 

huyết áp) 

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 

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 

phenylephrin sử 

dụng đường uống 

đồng thời hoặc 

trong vòng 14 

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 

Tăng nguy cơ 

kích thích 

thần kinh 

trung ương 

(co giật, ảo 

giác và kích 

động) 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

của furazolidon 

do chất chuyển 

hóa của thuốc, 

xuất hiện chậm 

sau 5 - 10 ngày 

406 Gemfibrozil Repaglinid 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 

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 

Tăng nồng độ 

lovastatin 

trong huyết 

thanh, tăng 

nguy cơ bệnh 

Chống chỉ định 

phối hợp. Trong 

trường hợp bắt 

buộc sử dụng dẫn 

chất fibrat, thay 



 

 
 

lovastatin vào 

gan. 

cơ hoặc tiêu 

cơ vân cấp 

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/elbasvi

r 

Phenobarbital Phenobarbital 

cảm ứng 

CYP3A4 mạnh 

làm tăng 

chuyển hóa của 

Grazoprevir/elb

asvir 

Giảm nồng độ 

grazoprevir/el

basvir trong 

huyết thanh, 

dẫn đến giảm 

hiệu quả điều 

trị 

Chống chỉ định 

phối hợp. 

411 Grazoprevir/elbasvi

r 

Phenytoin Phenytoin cảm 

ứng CYP3A4 

mạnh làm tăng 

chuyển hóa của 

Grazoprevir/elb

asvir 

Giảm nồng độ 

grazoprevir/el

basvir trong 

huyết thanh, 

dẫn đến giảm 

hiệu quả điều 

trị 

Chống chỉ định 

phối hợp. 

412 Grazoprevir/elbasvi

r 

Rifampicin Rifampicin ức 

chế 

OATP1B1/3 

Tăng nồng độ 

grazoprevir/el

basvir, tăng 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

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. 

nguy cơ tăng 

ALT. Khi 

dùng 

rifampicin dài 

ngày, lại có 

nguy cơ giảm 

nồng độ 

grazoprevir/el

basvir, giảm 

hiệu quả điều 

trị. 

413 Grazoprevir/elbasvi

r 

Saquinavir +/- 

ritonavir 

Saquinavir ức 

chế 

OATP1B1/3 

làm giảm vận 

chuyển 

grazoprevir vào 

gan. 

Tăng nồng độ 

grazoprevir/el

basvir, tăng 

nguy cơ tăng 

ALT 

Chống chỉ định 

phối hợp 

414 Grazoprevir/elbasvi

r 

Lopinavir/riton

avir (lopinavir) 

Lopinavir ức 

chế 

OATP1B1/3 

làm giảm vận 

chuyển 

grazoprevir vào 

gan. 

Tăng nồng độ 

grazoprevir/el

basvir, 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/ 

dihydroartemi

sinin 

(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 Hydroxycloroquin 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 Hydroxycloroquin 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 

Tăng nguy cơ 

loét tiêu hóa 

1. Tốt nhất nên 

tránh phối hợp, 

đặc biệt ở người 

cao tuổi. Cân 



 

 
 

tồn lưu hoặc 

làm tăng thời 

gian kali qua 

đường tiêu hóa 

khi sử dụng 

đường uống, 

gây loét đường 

tiêu hóa 

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. 

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/valsa

rtan (sacubitril) 

Tăng tích lũy 

bradykinin gây 

phù mạch 

Tăng nguy cơ 

phù mạch 

Chống chỉ định 

phối hợp. Chỉ bắt 

đầu sử dụng 

Sacubitril/valsart

an (sacubitril) 

sau khi ngừng 

imidapril ít nhất 

36 giờ. 

427 Indinavir +/- 

ritonavir 

Lovastatin Indinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

Tăng nồng độ 

của lovastatin 

trong huyết 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

chuyển hóa của 

lovastatin 

thanh, tăng 

nguy cơ bệnh 

cơ hoặc tiêu 

cơ vân cấp 

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 

Methylergome

trin 

Indinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

methylergometr

in 

Tăng nồng độ 

của 

methylergome

trin 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 

methylergometri

n 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 

Tăng nồng độ 

ivabradin 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

ivabradin 

trong huyết 

thanh, tăng 

nguy cơ kéo 

dài khoảng 

QT và chậm 

nhịp tim 

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 

Tăng nồng độ 

của quetiapin, 

tăng nguy cơ 

Tốt nhất nên 

tránh phối hợp. 

Trong trường 



 

 
 

chuyển hóa của 

quetiapin 

kéo dài 

khoảng QT 

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/ritonavir 

(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/ritonavi

r (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 với 

ritonavir ở mức 

liều này. 

2. Việc phối hợp 

voriconazol với 



 

 
 

cơ chất của cả 

CYP3A4 và 

CYP2C19) 

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 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. 

442 Iobitridol Metformin Nguy cơ suy 

thận cấp liên 

quan đến cả 

metformin và 

thuốc cản 

quang iod. Suy 

Tăng nguy cơ 

nhiễm toan 

lactic và suy 

thận cấp 

1. Bệnh nhân có 

MLCT > 30 

ml/phút/1,73m2 

và không có bằng 

chứng tổn 

thương thận cấp, 



 

 
 

thận cấp làm 

tăng nguy cơ 

nhiễm toan 

lactic. 

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/1,73m2 

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/1,73m2 

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/1,73m2 

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/1,73m2 

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/1,73m2 

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/1,73m2 

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/1,73m2 

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 

Tăng nguy cơ 

nhiễm toan 

lactic và suy 

thận cấp 

1. Bệnh nhân có 

MLCT > 30 

ml/phút/1,73m2 

và không có bằng 

chứng tổn 

thương thận cấp, 

được chỉ định 

tiêm thuốc cản 

quang đường tĩnh 



 

 
 

nhiễm toan 

lactic. 

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/1,73m2 

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/1,73m2 

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/1,73m2 

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 

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/1,73m2 

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/1,73m2 

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 

Tăng nồng độ 

của chất 

chuyển hóa có 

hoạt tính của 

Chống chỉ định 

phối hợp. Chỉ bắt 

đầu sử dụng 

irinotecan sau 



 

 
 

(enzym xúc tác 

phản ứng 

glucuronid hóa) 

làm giảm 

chuyển hóa của 

SN-38 (chất 

chuyển hóa có 

hoạt tính của 

irinotecan) 

irinotecan 

trong huyết 

thanh, tăng 

nguy cơ tác 

dụng không 

mong muốn 

(tiêu chảy, 

giảm bạch cầu 

trung tính...) 

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 

(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. 

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 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

đầu, buồn nôn 

và nôn, và rối 

loạn thị giác) 

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 Methylergomet

rin 

Itraconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

methylergometr

in 

Tăng nồng độ 

của 

methylergome

trin 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 

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). 



 

 
 

469 Ivabradin Lopinavir/riton

avir 

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 

Tăng nguy cơ 

loét tiêu hóa 

1. Tốt nhất nên 

tránh phối hợp, 

đặc biệt ở người 



 

 
 

tồn lưu hoặc 

làm tăng thời 

gian kali qua 

đường tiêu hóa 

khi sử dụng 

đường uống, 

gây loét đường 

tiêu hóa 

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 

Chống chỉ định 

phối hợp. Cần 

đặc biệt lưu ý 

nguy cơ tương 

tác trong trường 



 

 
 

với 1 NSAID 

khác làm tăng 

nguy cơ xuất 

huyết tiêu hóa 

gấp 5 lần so 

với phối hợp 2 

NSAID khác) 

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 

Chống chỉ định 

phối hợp. Cần 

đặc biệt lưu ý 

nguy cơ tương 

tác trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 



 

 
 

với phối 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 

Chống chỉ định 

phối hợp. Cần 

đặc biệt lưu ý 

nguy cơ tương 



 

 
 

(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) 

tác trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 

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 

Chống chỉ định 

phối hợp. Cần 

đặc biệt lưu ý 

nguy cơ tương 

tác trong trường 

hợp giảm đau 

hậu phẫu. 



 

 
 

gấp 5 lần so 

với phối hợp 2 

NSAID khác) 

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/riton

avir 

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/carbido

pa 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/carbido

pa 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, tăng 

huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã 

1. Cố gắng tránh 

sử dụng đồng 

thời linezolid 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. 



 

 
 

mồ hôi, ảo 

giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

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, 

1. Cố gắng tránh 

sử dụng đồng 

thời linezolid và 

milnacriptan. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử dụng 

cách nhau 2 tuần. 



 

 
 

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…) 

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 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 

methylphenidat. 

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 

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 đổi linezolid 

sang các thuốc 

nhóm khác có 

cùng chỉ định và 

ít có nguy cơ 

tương tác hơn. 



 

 
 

giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

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, 

1. Cố gắng tránh 

sử dụng đồng 

thời linezolid và 

sumatriptan. Tốt 

nhất các thuốc 

này nên sử dụng 



 

 
 

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…) 

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 

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 



 

 
 

giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

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 huyết áp 

(đau đầu, đánh 

trống ngực, 

cứng cổ) 

Chống chỉ định 

phối hợp 

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 

Chống chỉ định 

sử dụng 

pseudoephedrin 

(sử dụng đường 



 

 
 

trống ngực, 

cứng cổ, tăng 

huyết áp) 

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/valsart

an (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/ritonavir 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/ritonavi

r 

Methylergome

trin 

Lopinavir/riton

avir ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

methylergometr

in 

Tăng nồng độ 

của 

methylergome

trin trong 

huyết thanh, 

tăng nguy cơ 

độc tính (nôn, 

buồn nôn, 

hoại tử đầu 

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 



 

 
 

chi, thiếu máu 

cục bộ do co 

thắt mạch…) 

lopinavir/ritonav

ir sử dụng 

methylergometri

n chỉ khi lợi ích 

vượt trội nguy cơ 

và sử dụng liều 

thấp nhất có hiệu 

quả trong thời 

gian ngắn nhất. 

519 Lopinavir/ritonavir 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/ritonavir 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, 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

khát nước, 

giảm thể tích 

tuần hoàn...) 

522 Lopinavir/ritonavi

r 

Sildenafil Lopinavir/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 

lopinavir/ritonav

ir. 

523 Lopinavir/ritonavi

r 

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/ritonav

ir, giảm liều 

quetiapin còn 1/6 

liều so với liều 

bình thường. 



 

 
 

524 Lopinavir/ritonavi

r (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/ritonav

ir (lopinavir 800 

mg + ritonavir 

200 mg hai lần 

mỗi ngày hoặc 

lopinavir 400 mg 

+ ritonavir 400 

mg hai lần mỗi 

ngày) 

525 Lopinavir/ritonavi

r (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. 

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 

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, 

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 

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 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 

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 

đổi sang các 

thuốc nhóm khác 

có cùng chỉ định 

và ít có nguy cơ 



 

 
 

mồ hôi, ảo 

giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

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 Methylergometrin 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 Methylergometrin Roxithromycin Roxithromycin 

ức chế 

CYP3A4 mạnh 

làm giảm 

chuyển hóa của 

methylergometr

in 

Tăng nồng độ 

của 

methylergome

trin 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 

537 Methylergometrin Voriconazol Voriconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

methylergometr

in 

Tăng nồng độ 

của 

methylergome

trin 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…) 

538 Methylergometrin Posaconazol Posaconazol ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

methylergometr

in 

Tăng nồng độ 

của 

methylergome

trin 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 Methylergometrin Saquinavir +/- 

ritonavir 

Saquinavir ức 

chế CYP3A4 

mạnh làm giảm 

chuyển hóa của 

methylergometr

in 

Tăng nồng độ 

của 

methylergome

trin 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 

methylergometri

n 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 

methylphenidat. 

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 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 

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 

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. 



 

 
 

động hoặc bồn 

chồn…) 

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/ 

dihydroartemi

sinin 

(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 

Tăng tác dụng 

hạ huyết áp 

nghiêm trọng 

Chống chỉ định 

phối hợp. Hai 

thuốc cách nhau 

ít nhất 24 giờ. 



 

 
 

có dụng giãn 

mạch 

554 Nicoradil 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. 

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 

Tăng tác dụng 

hạ huyết áp 

nghiêm trọng 

Chống chỉ định 

phối hợp. Hai 

thuốc cách nhau 

ít nhất 48 giờ. 



 

 
 

(cGMP) vòng 

có dụng giãn 

mạch 

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 

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 



 

 
 

giật, nhịp tim 

nhanh, tăng 

huyết áp, tăng 

thân nhiệt, vã 

mồ hôi, ảo 

giác, kích 

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. 

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/valsart

an (sacubitril) 

sau khi ngừng 

perindopril ít 

nhất 36 giờ. 

571 Pethidin Xanh 

methylen (sử 

dụng đường 

Hiệp đồng tác 

dụng serotonin 

Tăng nguy cơ 

hội chứng 

serotonin (sốt 

cao, rối loạn 

1. Cố gắng tránh 

sử dụng đồng 

thời xanh 

methylen và 



 

 
 

tiêm tĩnh 

mạch) 

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…) 

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 

Giảm nồng độ 

của 

voriconazol 

trong huyết 

Chống chỉ định 

phối hợp. 



 

 
 

chuyển hóa của 

voriconazol 

thanh, dẫn đến 

giảm hiệu quả 

điều trị 

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 

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 

580 Piperaquin/di 

hydroartemisinin 

(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/dihydr

oartemisinin 

(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/dihydr

oartemisinin 

(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/dihydr

oartemisinin 

(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/rito

navir (ritonavir) 

Ritonavir ức 

chế chuyển hóa 

của propafenon 

qua CYP3A4 

và CYP2D6. 

Tăng nồng độ, 

dẫn đến tăng 

độc tính của 

propafenon 

Chống chỉ định 

phối hợp. 



 

 
 

(đặc biệt là 

loạn nhịp tim). 

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 

pseudoephedrin 

(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 

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 voriconazol 

bằng fluconazol 

(nhưng tránh 

dùng liều cao, có 

tác dụng ức chế 

mạnh CYP3A4). 

596 Quinapril Sacubitril/valsa

rtan (sacubitril) 

Tăng tích lũy 

bradykinin gây 

phù mạch 

Tăng nguy cơ 

phù mạch 

Chống chỉ định 

phối hợp. Chỉ bắt 

đầu sử dụng 

Sacubitril/valsart

an (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/valsa

rtan (sacubitril) 

Tăng tích lũy 

bradykinin gây 

phù mạch 

Tăng nguy cơ 

phù mạch 

Chống chỉ định 

phối hợp. Chỉ bắt 

đầu sử dụng 

Sacubitril/valsart

an (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 

Giảm nồng độ 

ranolazin 

trong huyết 

thanh, giảm 

hiệu quả điều 

trị 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

thải trừ của 

ranolazin. 

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/ledi

pasvir 

(ledipasvir) 

Ledipasvir ức 

chế BCRP và P-

gp làm giảm 

Tăng nồng độ 

rosuvastatin 

trong huyết 

Chống chỉ định 

phối hợp 



 

 
 

thải trừ 

rosuvastatin 

khỏi cơ thể 

thanh, tăng 

nguy cơ bệnh 

cơ hoặc tiêu 

cơ vân cấp 

607 Rotigotin Sulpirid Đối kháng tác 

dụng của nhau 

Giảm hiệu quả 

của cả hai 

thuốc 

Chống chỉ định 

phối hợp 

608 Sacubitril/valsartan 

(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/valsart

an (sacubitril) 

sau khi ngừng 

trandolapril ít 

nhất 36 giờ. 

609 Sacubitril/valsartan 

(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/valsart

an (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 

Tăng nồng độ 

sildenafil 

1. Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

làm giảm 

chuyển hóa của 

sildenafil 

trong huyết 

thanh, tăng 

nguy cơ độc 

tính (hạ huyết 

áp, ngất, rối 

loạn thị giác) 

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/ritonavir 

(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/ritonav

ir (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, vì 

vậy, chống chỉ 

định phối hợp 

voriconazol với 



 

 
 

voriconazol tùy 

thuộc từng cá 

thể 

(voriconazol là 

cơ chất của cả 

CYP3A4 và 

CYP2C19) 

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 

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. 



 

 
 

động hoặc bồn 

chồn…) 

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 

1. Chống chỉ 

định phối hợp ở 



 

 
 

khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

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, 

1. Cố gắng tránh 

sử dụng đồng 

thời xanh 

methylen và 

sumatriptan. Tốt 

nhất các thuốc 



 

 
 

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…) 

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. 

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 

acenocoumarol 

để điều trị thuyên 

tắc tĩnh mạch do 

huyết khối. 

Trong trường 

hợp bắt buộc sử 

dụng đồng thời 

tamoxifen với 

acenocoumarol, 

cần giảm liều 

acenocoumarol 

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 

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. 



 

 
 

giác, kích 

động hoặc bồn 

chồn…) 

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 

 

STT 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): 

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, 

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 



 

 
 

paroxetin, 

fluvoxamin, 

fluoxetin, 

sertralin, 

citalopram, 

escitalopram, 

venlafaxin, 

duloxetin. 

Dẫn chất triptan: 

sumatriptan 

Opioid:pethidin, 

tramadol, 

fentanyl, 

dextromethorp

han, methadon 

Các thuốc khác: 

trazodon, 

bupropion, 

mirtazapin, 

methylphenidat

, milnacipran, 

carbamazepin, 

doxylamin 

vã mồ hôi, ảo 

giác, kích động 

hoặc bồn 

chồn…) 

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 

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 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, 

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 

IMAO. 



 

 
 

xuất hiện chậm 

sau 5 - 10 ngày. 

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, 

pseudoephedr

in, 

phenylephrin) 

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, 

Hiệp đồng tăng 

độc tính 

Tăng nguy cơ 

tăng áp nội sọ 

lành tính (phù 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

minocyclin, 

tigecyclin) 

tretinoin, 

isotretinoin) 

gai thị, đau 

đầu, 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/vals

artan 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/lo

vastatin 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/lo

vastatin 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 

erythromycin, 

clarithromyci

n bằng 

azithromycin. 

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 

mg/ngày), 



 

 
 

chuyển statin 

vào gan. 

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/lo

vastatin 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, 

Thuốc ức chế 

mạnh CYP3A4 

Các thuốc ức 

chế mạnh 

Tăng nồng độ 

của alcaloid 

Chống chỉ 

định phối hợp. 



 

 
 

ergotamin, 

ergometrin, 

methylergomet rin) 

(các thuốc ức 

chế protetase 

điều trị HIV6, 

clarithromycin, 

erythromycin, 

roxithromycin, 

itraconazol, 

posaconazol, 

voriconazol, 

boceprevir) 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

alcaloid nấm 

cựa gà 

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…) 

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/m

ethylergometr 

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, 

Các thuốc ức 

chế mạnh 

CYP3A4 làm 

giảm chuyển 

hóa của 

ivabradin. 

Verapamil 

hoặc diltiazem 

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 



 

 
 

posaconazol, 

voriconazol, 

boceprevir) hoặc 

trung bình 

(diltiazem, 

verapamil) 

hiệp đồng tác 

dụng làm chậm 

nhịp tim của 

ivabradin 

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 

erythromycin, 

clarithromyci

n bằng 

azithromycin. 

22 Ticagrelor Thuốc ức chế 

mạnh CYP3A4 

(clarithromycin, 

itraconazol, 

posaconazol, 

voriconazol, các 

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 



 

 
 

thuốc ức chế 

protetase điều trị 

HIV6) 

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 

clarithromyci



 

 
 

n bằng 

azithromycin. 

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 

clarithromyci

n bằng 

azithromycin. 

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 

clarithromyci

n bằng 

azithromycin. 

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/fel

odipin, 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 

clarithromyci

n bằng 

azithromycin. 

26 Lercanidipin Ciclosporin 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 



 

 
 

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 

Tăng nồng độ 

alfuzosin trong 

huyết thanh, 

tâng nguy cơ 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

chuyển hóa của 

alfuzosin 

hạ huyết áp 

nghiêm trọng 

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 

erythromycin, 

clarithromyci

n bằng 

azithromycin. 

- 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, 

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) 

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/ritonavir Kháng sinh 

macrolid 

(erythromycin, 

clarithromycin) 

Kháng sinh 

macrolid 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 

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 hợp 

ritonavir. 

2. Trong 

trường hợp 

bắt buộc phối 



 

 
 

hóa của kháng 

sinh macrolid 

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, 

nilotinib, 

ciclosporin) 

hoặc cả hai 

(clarithromycin

, erythromycin, 

itraconazol, 

ritonavir) 

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 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. 



 

 
 

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 

dextromethorp

han, 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, 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

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, 

Các thuốc cảm 

ứng mạnh 

CYP3A4 làm 

Giảm nồng độ 

của 

praziquantel 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Với 



 

 
 

carbamazepin, 

phenobarbital, 

phenytoin) 

tăng chuyển 

hóa của 

praziquentel 

trong huyết 

thanh, dẫn đến 

giảm hiệu quả 

điều trị 

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 

(rifampicin, 

carbamazepin, 

phenobarbital) 

Các thuốc cảm 

ứng mạnh 

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. 

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/lumefantri

n 

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/lum

efantrin trong 

huyết thanh, 

dẫn đến giảm 

hiệu quả điều 

trị 

Chống chỉ 

định phối hợp 

50 Grazoprevir/elbasvir 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/elb

asvir trong 

huyết thanh, 

dẫn đến giảm 

hiệu quả điều 

trị 

Chống chỉ 

định phối hợp 

51 Ranolazin Thuốc cảm ứng 

mạnh CYP3A4 

(rifampicin, 

carbamazepin, 

Các thuốc cảm 

ứng CYP3A4 

và P-gp làm 

tăng chuyển 

Giảm nồng độ 

ranolazin trong 

huyết thanh, 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

phenytoin, 

phenobarbital) 

hóa và thải trừ 

của ranolazin. 

giảm hiệu quả 

điều trị 

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/riton

avir (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 

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 



 

 
 

chuyển hóa của 

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 

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. 

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 

Tăng nồng độ 

của bosentan, 

tăng nguy cơ 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

chuyển hóa của 

ciclosporin; 

ciclosporin ức 

chế CYP3A4 

làm giảm 

chuyển hóa của 

bosentan; 

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 

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 

Chống chỉ 

định phối hợp 



 

 
 

giảm hiệu quả 

điều trị 

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/elbasvir 

(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/elb

asvir, 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, 

Giảm hấp thu 

rilpivirin do 

tăng pH dạ dày 

Giảm nồng độ 

rilpivirin trong 

huyết thanh, 

Chống chỉ 

định phối hợp. 

Trong trường 

hợp thay thế 



 

 
 

pantoprazol, 

rabeprazol, 

dexlansoprazol, 

esomeprazol) 

giảm hiệu quả 

điều trị 

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 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 

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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